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Abelardo Luz

Prefeitura

DECRETO Nº 583, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263594

DECRETO Nº. 583/2022
EXONERA SERVIDORA CONTRATADO EM CARGO TEMPORÁRIO.

O Prefeito Municipal de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consoante às normas gerais de direito 
público e em especial do art. 69, I, VI e XIV da Lei Orgânica,

DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada a pedido a servidora Sra. ROSEMERI VAZ, contratada no Cargo Temporário de Agente Administrativo ACT - 40 horas, 
aprovada através de Processo Seletivo nº 003/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Abelardo Luz – SC, em 19 de outubro de 2022.

NERCI SANTIN
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra, na forma da lei.
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Agrolândia

Prefeitura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022
Publicação Nº 4265808

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4A338784B0A70855F27CF565867E8943AAEED0DA
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PEDRA ARDÓSIA E CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES EM 
DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Decreto 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019, Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Iniciará às 09:00horas do dia 11 (Onze) de Novembro de 2022.

Local: www.bnc.org.br

INFORMAÇÕES: Telefone: (47) 3534-4212 ou no site: www.agrolandia.sc.gov.br.

Agrolândia, 20 de Outubro de 2022.

JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2022
Publicação Nº 4263566

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 50D8586B1A575B80CAEEC5DA9C9E2F4CE1682B27
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2022.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS NATALINOS QUE SERÃO DITRIBUIDOS ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS MUNICIPAIS, ES-
TAGIÁRIOS, CARGOS DE CONFIANÇA E AGENTES POLÍTICOS QUE ATUAM NO PODER EXECUTIVO, CONFORME LEI N⁰ 2.854, DE 30 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de 
21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 09:00 horas do dia 10 (DEZ) de Novembro de 2022, na sala de Reunião do Departamento de 
Compras situado na rua: Dos Pioneiros, Nº. 109, Centro de Agrolândia/SC.

INFORMAÇÕES: Telefone: (47) 3534-4212 ou no site: www.agrolandia.sc.gov.br.

Agrolândia, 20 de Outubro de 2022.

JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

http://www.bnc.org.br
http://www.agrolandia.sc.gov.br
http://www.agrolandia.sc.gov.br
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Água Doce

Prefeitura

DECRETO Nº 224/2022
Publicação Nº 4263358

DECRETO Nº 224/2022 – DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

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

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 
nº 3.136, de 20 de outubro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei n° 3.009, de 07 de dezembro de 2022, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), para Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão para atendimento do Programa “Passeio Público”.

Art. 2º. Fica suplementado o elemento de despesa 3.3.90.00.00.0679/131 Aplicações Diretas com a seguinte classificação orçamentária:

08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
04 DEPTO.DE URBANISMO
15.451.18.1.012 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE VIAS
3.3.90.00.00.0679/03 Aplicações Diretas .................................................... R$ 290.000,00
TOTAL ..................................................................................................... R$ 290.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, fica utilizado o provável excesso de arrecadação verifi-
cado nas rubricas de Impostos Próprios – Fonte 0679 – Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 225/2022
Publicação Nº 4263360

DECRETO Nº 225/2022 – DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

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

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 
nº 3.137, de 20 de outubro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei n° 3.009 de 07 de dezembro de 2021, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão para manutenção do Departamento de Cultura.

Art. 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa 3.3.90.00.00.0679/95 Aplicações Diretas, com a seguinte classi-
ficação orçamentária:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
03 DEPTO. DE CULTURA
13.392.15.2.054 PROMOÇÃO DE EVENTOS
3.3.90.00.00.0679/95 Aplicações Diretas ................................................. R$ 100.000,00
TOTAL .................................................................................................. R$ 100.000,00



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 6

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, fica utilizado o provável excesso de arrecadação verifi-
cado na rubrica de Recursos Próprios - Impostos

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 226/2022
Publicação Nº 4263362

DECRETO Nº 226/2022 – DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

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

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 
nº 3.138, de 20 de outubro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei n° 3.009 de 07 de dezembro de 2021, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 589.850,00 (quinhentos e oitenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais).

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão para manutenção das Secretarias Municipais e seus Departamentos.

Art. 2º. Ficam suplementados no orçamento vigente os elementos de despesas 3.3.90.00.00.0679/03; 3.1.90.00.00.0679/04; 
3.1.91.00.00.0679/18 Aplicações Diretas - Oper.Intra; 3.3.90.00.00.0679/20; 3.3.50.00.00.0679/24 Transferências a Instituições Priv. 
sem fins Luc.; 3.1.90.00.00.0679/30; 3.1.90.00.00.0679/54; 3.3.90.00.00.0679/69 3.3.90.00.00.0679/100; 3.1.90.00.00.0679/112; 
3.3.90.00.00.0679/138 Aplicações Diretas com as seguintes classificações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO E VICE
4.122.02.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE
3.3.90.00.00.0679/03 Aplicações Diretas ........................................ R$ 3.500,00

4.122.02.2.004 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GERAL
3.1.90.00.00.0679/04 Aplicações Diretas ........................................ R$ 32.500,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
01 DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS
4.122.03.2.005 MANUTENÇÃO SEC. ADM. FAZENDA E DEPTOS.
3.1.91.00.00.0679/18 Aplicações Diretas- Oper.Intra ..................... R$ 26.000,00
3.3.90.00.00.0679/20 Aplicações Diretas ....................................... R$ 150.000,00

04.122.05.2.008 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A ENTIDADES
3.3.50.00.00.0679/24 Transf. a Instituições Priv.sem Fins Luc ....... R$ 23.000,00

02 DEPTO. DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONVÊNIOS
04.122.03.2.067 MANUT.DEPTO.COMPRAS LICITAÇÕES E CONV.
3.1.90.00.00.0679/30 Aplicações Diretas .................................... R$ 25.100,00

04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02 DEPTO. DE CONTROLE SANITÁRIO
20.304.09.2.016 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTROLE SANIT.
3.1.90.00.00.0679/54 Aplicações Diretas .................................... R$ 5.200,00

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO; CULTURA E ESPORTE
01 DEPTO. DE ENSINO
12.361.10.2.019 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.00.00.0679/69 Aplicações Diretas .................................... R$ 250.000,00

04 DEPTO. DE ESPORTES
27.812.16.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.00.00.0679/100 Aplicações Diretas .................................. R$ 6.500,00
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08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
01 DEPTO.DE TRANSPORTES
26.782.19.2.046 MANUT.DA SEC. DE TRANSPORTES
3.1.90.00.00.0679/112 Aplicações Diretas ................................... R$ 25.000,00

04 DEPTO. DE URBANISMO
15.452.18.2.041 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.00.00.0679/138 Aplicações Diretas ................................... R$ 43.050,00
TOTAL .........................................................................................R$ 589.850,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, fica utilizado o provável excesso de arrecadação verifi-
cado na rubrica de Recursos Próprios – Impostos e Recursos Impostos - Educação

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 227/2022
Publicação Nº 4263365

DECRETO Nº 227/2022 – DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

“ANULA TOTALMENTE E TRANSFERE FONTE DE RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 
nº 3.139, de 20 de outubro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei n° 3.009 de 07 de dezembro de 2021, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para Prefeitura Municipal de Água Doce.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão para manutenção do Transporte Escolar Municipal.

Art. 2º. Fica suplementado o elemento de despesa 3.3.90.00.00.0086/68 Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
01 DEPTO. DE ENSINO
10.12.361.2019 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.00.00.0086/69 Aplicações Diretas........................................................ R$ 250.000,00
TOTAL ........................................................................................................ R$ 250.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, fica anulado o seguinte elemento de despesa:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
01 DEPTO. DE ENSINO
10.12.361.2019 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.00.00.0679/69 Aplicações Diretas......................................................... R$ 250.000,00
TOTAL ......................................................................................................... R$ 250.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal
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DECRETO Nº 228/2022
Publicação Nº 4263366

DECRETO N° 228/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

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

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei n° 3.009 de 07 de dezembro de 2021, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão para aplicação na iluminação do campo municipal Jorge Ferretti.

Art. 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa 4.4.90.00.00.0110/96 Aplicações Diretas, com a seguinte classi-
ficação orçamentária:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
04 DEPTO. ESPORTES
27.812.16.1.010 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO
4.4.90.00.00.0110/96 Aplicações Diretas .................................................... R$ 250.000,00
TOTAL ...................................................................................................... R$ 250.000,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024/2022
Publicação Nº 4264882

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024/2022

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce – Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com o disposto na Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000, combinada com a Lei Municipal nº 1.163/01 de 29/05/2001, faz saber a 
quem interessar possa, que será realizada a Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício de 2023.

Data da Audiência: 27/10/2022
Início: 09h00min
Local: Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Água Doce

E, para que chegue ao conhecimento de todos, se expede o presente Edital.

Registre-se, Publique-se, Cumpre-se

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

LEI Nº 3.136/2022
Publicação Nº 4263342

LEI Nº 3.136/2022 – DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”
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NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir no orçamento vigente instituído pela Lei n° 3.009 07 de dezembro de 
2022, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), para Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão para atendimento do Programa “Passeio Público”.

Art. 2º. Fica suplementado o elemento de despesa 3.3.90.00.00.0679/131 Aplicações Diretas com a seguinte classificação orçamentária:

08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
04 DEPTO.DE URBANISMO
15.451.18.1.012 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE VIAS
3.3.90.00.00.0679/03 Aplicações Diretas .................................................... R$ 290.000,00
TOTAL ......................................................................................................... R$ 290.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta Lei, fica autorizado a utilizar o provável excesso de arrecadação 
verificado nas rubricas de Impostos Próprios – Fonte 0679 – Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

LEI Nº 3.137/2022
Publicação Nº 4263344

LEI Nº 3.137/2022 – DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir no orçamento vigente instituído pela Lei n° 3.009 de 07 de dezembro 
de 2021, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão para manutenção do Departamento de Cultura.

Art. 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa 3.3.90.00.00.0679/95 Aplicações Diretas, com a seguinte classi-
ficação orçamentária:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
03 DEPTO. DE CULTURA
13.392.15.2.054 PROMOÇÃO DE EVENTOS
3.3.90.00.00.0679/95 Aplicações Diretas ................................................. R$ 100.000,00
TOTAL ...................................................................................................... R$ 100.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta Lei, fica autorizado a utilizar o provável excesso de arrecadação 
verificado na rubrica de Recursos Próprios - Impostos

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal
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LEI Nº 3.138/2022
Publicação Nº 4263346

LEI Nº 3.138/2022 – DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir no orçamento vigente instituído pela Lei n° 3.009 de 07 de dezembro 
de 2021, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 589.850,00 (quinhentos e oitenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais).

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão para manutenção das Secretarias Municipais e seus Departamentos.

Art. 2º. Ficam suplementados no orçamento vigente os elementos de despesas 3.3.90.00.00.0679/03; 3.1.90.00.00.0679/04; 
3.1.91.00.00.0679/18 Aplicações Diretas - Oper.Intra; 3.3.90.00.00.0679/20; 3.3.50.00.00.0679/24 Transferências a Instituições Priv. 
sem fins Luc.; 3.1.90.00.00.0679/30; 3.1.90.00.00.0679/54; 3.3.90.00.00.0679/69 3.3.90.00.00.0679/100; 3.1.90.00.00.0679/112; 
3.3.90.00.00.0679/138 Aplicações Diretas com as seguintes classificações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO E VICE
4.122.02.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE
3.3.90.00.00.0679/03 Aplicações Diretas ........................................ R$ 3.500,00

4.122.02.2.004 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GERAL
3.1.90.00.00.0679/04 Aplicações Diretas ........................................ R$ 32.500,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
01 DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS
4.122.03.2.005 MANUTENÇÃO SEC. ADM. FAZENDA E DEPTOS.
3.1.91.00.00.0679/18 Aplicações Diretas- Oper.Intra ..................... R$ 26.000,00
3.3.90.00.00.0679/20 Aplicações Diretas ....................................... R$ 150.000,00

04.122.05.2.008 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A ENTIDADES
3.3.50.00.00.0679/24 Transf. a Instituições Priv.sem Fins Luc ....... R$ 23.000,00

02 DEPTO. DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONVÊNIOS
04.122.03.2.067 MANUT.DEPTO.COMPRAS LICITAÇÕES E CONV.
3.1.90.00.00.0679/30 Aplicações Diretas .................................... R$ 25.100,00

04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02 DEPTO. DE CONTROLE SANITÁRIO
20.304.09.2.016 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTROLE SANIT.
3.1.90.00.00.0679/54 Aplicações Diretas .................................... R$ 5.200,00

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO; CULTURA E ESPORTE
01 DEPTO. DE ENSINO
12.361.10.2.019 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.00.00.0679/69 Aplicações Diretas .................................... R$ 250.000,00

04 DEPTO. DE ESPORTES
27.812.16.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.00.00.0679/100 Aplicações Diretas .................................. R$ 6.500,00

08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
01 DEPTO.DE TRANSPORTES
26.782.19.2.046 MANUT.DA SEC. DE TRANSPORTES
3.1.90.00.00.0679/112 Aplicações Diretas ................................... R$ 25.000,00

04 DEPTO. DE URBANISMO
15.452.18.2.041 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.00.00.0679/138 Aplicações Diretas ................................... R$ 43.050,00
TOTAL .........................................................................................R$ 589.850,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta Lei, fica autorizado a utilizar o provável excesso de arrecadação 
verificado na rubrica de Recursos Próprios – Impostos e Recursos Impostos - Educação
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Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

LEI Nº 3.139/2022
Publicação Nº 4263354

LEI Nº 3.139/2022 – DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ANULAR TOTALMENTE E TRANSFERIR FONTE DE RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir no orçamento vigente instituído pela Lei n° 3.009 de 07 de dezembro de 
2021, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para Prefeitura Municipal de Água Doce.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão para manutenção do Transporte Escolar Municipal.

Art. 2º. Fica suplementado o elemento de despesa 3.3.90.00.00.0086/68 Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
01 DEPTO. DE ENSINO
10.12.361.2019 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.00.00.0086/69 Aplicações Diretas........................................................ R$ 250.000,00
TOTAL ........................................................................................................ R$ 250.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta Lei, fica autorizado a anular o seguinte elemento de despesa:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
01 DEPTO. DE ENSINO
10.12.361.2019 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.00.00.0679/69 Aplicações Diretas......................................................... R$ 250.000,00
TOTAL ......................................................................................................... R$ 250.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

PORTARIA 533/2022
Publicação Nº 4264343

PORTARIA N° 533/2022 – DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

“SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA NOMEADOS PELAS PORTARIAS Nº 506/2022 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 E 
PORTARIA N° 509/2022 – DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce – SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 081/2013;

RESOLVE:

Art. 1º. Substitui o membro Maria Paula Tonet Oldoni, pela servidora Fátima Bortolini Pontel, e membro Karise Roberta Oliveira, pela servi-
dora Marisete Maria Pantano Guisleni.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022.

Nelci Fátima Trento Bortolini
Prefeita de Água Doce

PORTARIA 534/2022
Publicação Nº 4264344

PORTARIA N° 534/2022 – DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

“CONCEDE ADICIONAL POR GRAU DE INSTRUÇÃO AO SERVIDOR QUE MENCIONA”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita do Município de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto 
no art. 112 da Lei, inciso III da Lei Complementar nº 058/2009

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder ao servidor CLEBER CERINO DOS SANTOS DE FREITAS, ocupante do cargo efetivo de Operador de Máquinas Pesadas, 
matrícula nº 21740 e inscrito sob CPF n° 064.XXX.XXX-10, o adicional por grau de instrução no percentual de 08% (oito por cento), vez que 
o servidor efetivo está acessando o adicional referente ao Ensino Médio, conforme o artigo 112, inciso II da Lei Complementar nº 058/2009, 
conforme certificado e parecer em anexo.

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de outubro de 2022.

Vanir Putton Camila Luiza Lucian Bedin
Sec. Agricultura e Meio Ambiente Diretora Dpto de Recursos Humanos

Nelci Fátima Trento Bortolini
Prefeita de Água Doce

PROCESSO LICITATORIO 95/2022 TOMADA DE PREÇO 10/2022
Publicação Nº 4264215

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F134CF87A5D04388FA327339B4A162FA3F970C03
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

PROCESSO LICITATÓRIO 95/2022

TOMADA DE PREÇO 10/2022

O MUNICÍPIO DE AGUA DOCE, com sua sede Administrativa situada à Praça João Macagnan 322, torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que se encontra aberto PROCESSO LICITATÓRIO nº 95/2022, na modalidade “TOMADA DE PREÇO A PARA OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA nº 10/2022”, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL, com empreitada por preço unitário, destinada a contratação de empresa 
para execução dos serviços e fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a cabine de medição potência 112,5KVA com 
iluminação completa do campo municipal de futebol Jorge Ferretti e do ginásio municipal Walter Roque Cavalet através do Processo SGPe 
Fesporte 2908/2022 autorizado pela Portaria SEF nº 254/2022 de 27/06/2022, o qual será processado e julgado no dia 07 de novembro de 
2022 às 09h15, em consonância com a Lei Federal n. º 8.666, de 31 de junho de 1.993 consolidada, e demais normas legais aplicáveis à 
espécie. Entrega de propostas até 07/11/2022 às 09h00. Integra do edital disponível em: www.aguadoce.sc.gov.br

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge – TCE/SC)

F134CF87A5D04388FA327339B4A162FA3F970C03

Água Doce, SC, 20 de outubro de 2022

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal
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Águas de Chapecó

Prefeitura

DECRETO Nº 160.2022
Publicação Nº 4264510

DECRETO Nº 160/2022
DISPÕE SOBRE DESMEMBRAMENTO DE LOTE URBANO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

- a Lei Federal nº. 6.766/79, Lei de parcelamento do solo urbano e seus dispositivos;

- a Lei Estadual nº. 6.063/82, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providencias, respeitando suas alterações;

- a Lei Municipal nº. 279/79 que define normas para aprovação do parcelamento do solo urbano e dá outras providências;

- a Lei Complementar nº. 20/2009, que institui o Plano Diretor participativo no município de Águas de Chapecó SC e da outras providências”, 
e, uma vez atendidos os dispositivos legais das Leis supra descritas;

DECRETA:

Art. 1º - Fica desmembrado o Lote Urbano nº 02 da Quadra nº 11 com área de 3.325,50m², com uma casa de alvenaria com 02 pavimentos 
de 116,00m² cada um, em 04(quatro) Lotes Urbanos, situado no lado ímpar da Rua Blumenau, neste município, Cadastro do imóvel nº 430 
e Inscrição Imobiliária nº 001.2.0011.002.001, de propriedade de CARLOS ADALBERTO TIRINDELLI, originado da matrícula nº. 13.151 do 
CRI de São Carlos SC. Do desmembramento do Lote Urbano nº 02 da Quadra nº 11, formar-se-ão: 04(quatro) Lotes Urbanos, ou seja: Lote 
Urbano nº. 02 da Quadra nº 11 com área de 1,190,15m² (área remanescente) com uma casa de alvenaria com 02 pavimentos de 116,00m² 
cada um, Lote Urbano nº. 02 A da Quadra nº 11 com área de 665,60m², Lote Urbano nº. 02 B da Quadra nº 11 com área de 687,60m² e 
Lote Urbano nº 02 C da Quadra nº 11 com área de 782,15m², situado na ZODUP – Zona de Ocupação e Densificação Urbana Prioritária, 
tudo de acordo com mapa e memorial descritivo elaborado por técnico responsável.

MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES
SITUAÇÃO EXISTENTE

Lote Urbano nº 02 da Quadra nº 11 com área de ................................ 3.325,50m².
Com uma casa de alvenaria com 02 pavimentos com 116,00m² cada um, coberta de telhas de brasilit, situado no lado ímpar da Rua Blume-
nau, distante 30,85 metros da esquina com a Rua Porto União nº 469, centro, na cidade de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
enquadrado na ZODUP – Zona de Ocupação e Densificação Urbana Prioritária, com a seguinte confrontação: (Imóvel nº 430 e Inscrição 
Imobiliária nº 001.2.0011.002.001)

Noroeste ................ com o lote urbano nº 15, de propriedade de Terezinha Henzel Pescador (matrícula 3.325) onde mede 59,55 metros;
Nordeste ...............  com o lote urbano nº 03, de propriedade de Lucildo Canepelle (matrícula 9.616) onde mede 55,00 metros;
Sudeste .................. com a Rua Blumenau onde mede 55,20 metros;
Sul .......................... com a Rua Blumenau, onde mede 9,85 metros;
Sudoeste ................ com lote urbano nº 20, de propriedade de Valdecir Tessaro (matrícula 9.835) onde mede 30,60 metros, e com o lote 
urbano nº 01 de propriedade de Fabio Hoff Feil (matrícula 9.836) onde mede 18,40 metros.

SITUAÇÃO PROPOSTA
DAS CONFRONTAÇÕES

Lote urbano nº. 02 da Quadra nº. 11, área remanescente .................. 1.190,15m²
Com uma casa de alvenaria com 02 pavimentos com 116,00m² cada um, coberta de telhas de brasilit, situado na Rua Blumenau nº 477, 
distante 56,80 metros da esquina com a Rua Porto União nº 469 - centro, na Zona de Ocupação e Densificação Urbana Prioritária – ZODUP, 
no Município de Águas de Chapecó, Comarca de São Carlos, Estado de Santa Catarina, pertencente a Carlos Adalberto Tirindelli, com as 
seguintes confrontações:

Nordeste ................. com o Lote Urbano nº “02 C”, de propriedade de Carlos Adalberto Tirindelli, matrícula nº 13.151 (CRI São Carlos), 
onde mede 54,63 metros;
Sudoeste ................. com o Lote Urbano nº “02 B”, de propriedade de Carlos Adalberto Tirindelli, matrícula nº 13.151 (CRI São Carlos), 
onde mede 54,55 metros;
Sudeste .................. com a Rua Blumenau, onde mede 21,80 metros;
Noroeste ................ com parte do lote urbano nº 15, de propriedade de Terezinha Henzel Pescador, matrícula nº 3.325 (CRI São Carlos), 
onde mede 21,80 metros.
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Lote urbano nº. “02 A”, da Quadra nº. 11, com área de ........................665,60m²
Sem benfeitorias, situado na Rua Blumenau – centro, na Zona de Ocupação e Densificação Urbana Prioritária – ZODUP, distante 30,85 me-
tros da esquina com a Rua Porto União, no Município de Águas de Chapecó, Comarca de São Carlos, Estado de Santa Catarina, pertencente 
a Carlos Adalberto Tirindelli, confrontando:

Nordeste ............... com o Lote Urbano “02 B”, de propriedade de Carlos Adalberto Tirindelli, matrícula nº 13.151 (CRI São Carlos), onde 
mede 54,52 metros;
Sudoeste .............. com o Lote Urbano nº 01, de propriedade de Fábio Hoff Feil, matrícula nº 9.836 (CRI São Carlos), onde mede 18,40 
metros e com o lote urbano nº 20, de propriedade de Valdecir Tessaro, matrícula nº 9.835 (CRI São Carlos), onde mede 30,60 metros;
Sudeste ................. com a Rua Blumenau, onde mede 4,10 metros;
Sul .......................... com a Rua Blumenau, onde mede 9,85 metros;
Noroeste ................ com parte do Lote Urbano nº 15, de propriedade de Terezinha Henzel Pescador, matrícula nº 3.325 (CRI São Carlos), 
onde mede 13,22 metros;

Lote urbano nº. 02 B, da Quadra nº. 11, com área de ........................…687,60m²
Sem benfeitorias, situado na Rua Blumenau, centro, na Zona de Ocupação e Densificação Urbana Prioritária – ZODUP, distante 44,80 metros 
da esquina com a Rua Porto União, no Município de Águas de Chapecó, Comarca de São Carlos, Estado de Santa Catarina, pertencente a 
Carlos Adalberto Tirindelli, confrontando:

Nordeste ............... com o Lote Urbano 02, de propriedade de Carlos Adalberto Tirindelli, matrícula nº 13.151 (CRI São Carlos), onde mede 
54,55 metros;
Sudoeste .............. com o Lote Urbano nº 02 A, de propriedade de Carlos Adalberto Tirindelli, matrícula nº 13.151 (CRI São Carlos), onde 
mede 54,52 metros;
Sudeste ................ com a Rua Blumenau, onde mede 12,00 metros;
Noroeste ............... com parte do Lote Urbano nº 15, de propriedade de Terezinha Henzel Pescador, matrícula nº 3.325 (CRI São Carlos), 
onde mede 13,22 metros;

Lote urbano nº. 02 C, da Quadra nº. 11, com área de .......................…782,15m² sem benfeitorias, situado na Rua Blumenau, centro, na 
Zona de Ocupação e Densificação Urbana Prioritária – ZODUP, distante 78,60 metros da esquina com a Rua Porto União, no Município de 
Águas de Chapecó, Comarca de São Carlos, Estado de Santa Catarina, pertencente a Carlos Adalberto Tirindelli, confrontando:

Nordeste ................ com o Lote Urbano 03, de propriedade de Lucildo Canepelle, matrícula nº 9.616 (CRI São Carlos), onde mede 55,00 
metros;
Sudoeste ................ com o Lote Urbano nº 02, de propriedade de Carlos Adalberto Tirindelli, matrícula nº 13.151 (CRI São Carlos), onde 
mede 54,63 metros;
Sudeste .................. com a Rua Blumenau, onde mede 17,30 metros;
Noroeste ................ com parte do Lote Urbano nº 15, de propriedade de Terezinha Henzel Pescador, matrícula nº 3.325 (CRI São Carlos), 
onde mede 11,31 metros;

Art. 2º - Faz parte integrante deste Decreto o Mapa e o Memorial Descritivo do Desmembramento.

Art. 3º - Referido Desmembramento possui os requisitos mínimos exigidos pelo Código de Obras, bem como a infra-estrutura básica prevista 
nos artigos nºs 113 e 116 da Lei Complementar nº 020/2009 de 24/06/2009 e o previsto no artigo 2º, § 5º da Lei 6766/79, totalmente 
implantado, conforme Laudo de Vistoria do Setor de Engenharia do município.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial ao Decreto Municipal 
nº. 012/2020 de 17 de janeiro de 2020, Decreto Municipal nº 167/2021 de 17 de dezembro de 2021 e Decreto Municipal nº 125/2022 de 
18 de agosto de 2022.

Águas de Chapecó, 20 de outubro de 2022.

Leonir Antonio Hentges
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 160/2022 de 20 de outubro de 2022

ANEXO I 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Para dar suporte ao Ato Administrativo que trata do pedido de Desmembramento que deu origem ao Decreto Municipal nº. 160/2022 acima 
descrito vimos expor o que adiante segue:

Com base no conhecimento do local pretendido em desmembramento, aliado a Aprovação do Projeto de Desmembramento proposto e a 
documentação que nos foi apresentada pelo pretendente, temos a informar:

- Lote Urbano nº 02 Quadra nº 11 com área total de 3.325,000m², de propriedade de CARLOS ALBERTO TIRINDELLI, originado da matrícula 
nº. 13.151 do CRI de São Carlos SC;
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- O referido lote não possui como confrontantes loteamentos urbanos;

- O lote pedido em desmembramento pode ser utilizado para uso residencial, comercial e ou serviços;

- Conforme mapa e memorial descritivo que acompanham o pedido de desmembramento, as confrontações são com vias urbanas na frente 
e lateral;

- Os lotes desmembrados não são objeto de aterramento de qualquer espécie, bem como o desmembramento requerido não causará danos 
à flora, fauna ou recursos naturais, estando, smj, atendida a legislação que regula a matéria.

- O Parecer Técnico fornecido pela Engenheira Civil Aline Dezordi Casarin – Matrícula Funcional nº 11.103 e CREA/SC nº 159529-0 (que 
acompanha o pedido), explica que estão atendidos os requisitos legais exigíveis, para que se proceda a aprovação do pedido e que corro-
bora com o Decreto em comento.

Além da legislação que regula a matéria, os motivos acima e demais documentos, aliados ao Parecer Técnico da Engenheira Civil – matrícula 
nº 11.103, bem como mapa e memorial descritivo elaborado por profissional competente, são suficientes para dar a devida legalidade ao 
ato, com sua aprovação.

Águas de Chapecó/SC, em 20 de outubro de 2022.

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal
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Águas Frias

Prefeitura

EXTRATO CONTRATUAL Nº139/2022
Publicação Nº 4263529

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F2C9CFD3CB3D1D6EFA744DB1C82D099DF3951D6B
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº ...... : 139/2022

Contratante ...... : MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Contratada ....... : MIDAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

Objeto ............. : Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviço de Segurança não armada, para suprir as necessidades 
do Município de Águas Frias conforme Lei Municipal Nº1.344/2022

Valor ................ : R$ 5.460,00(cinco mil quatrocentos e sessenta reais)

Vigência ........... : Início :21/10/22 Término : 30/12/22

Licitação .......... : Dispensa por Limite Nº.: 53/2022

Processo .......... : 138/2022

AGUAS FRIAS, 20 de outubro de 2022

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2022
Publicação Nº 4263558

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 937ADC2AABA619EEF61D7B89778B480C0F9BAD95
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Processo Adm. Nº.: 140/2022

Edital: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 55/2022

Tipo : Menor preço - Unitário

Objeto : AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMA, ADUBOS E VASOS

Para conhecimento dos interessados, o Município de Águas Frias estará realizando o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº55/2022, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br em conformidade com as disposições da lei 10.520/2002, Decreto 
10.024/2019, Decreto Municipal nº204/2020, e, subsidiariamente a Lei nº8.666/93, Lei Complementar nº123/2006, cuja proposta deve ser 
apresentada até o dia e hora abaixo especificados:

Recebimento das propostas até: às 08:30 horas do dia 04/11/2022.

Abertura da sessão pública: às 08:31 horas do dia 04/11/2022.

Início da sessão de disputa de preços: às 08:45 horas do dia 04/11/2022.

As informações e esclarecimentos poderão ser solicitadas por e-mail ou telefone, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11:30 e das 
13:00 às 17:00 horas, pelo fone (049) 3332-0019 ou no site www.aguasfrias.sc.gov.br.

Águas Frias -SC, 20 outubro de 2022

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO

http://www.aguasfrias.sc.gov.br
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Águas Mornas

Prefeitura

CONTRATO Nº 104/2022
Publicação Nº 4263088

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EA31877125C65B593EA2A2DE16959E46AD8A939F

Publicação Resumida do Contrato nº 104/2022. Contratado: Júlio José Meurer. Objeto: Prestação de serviços na área de engenharia, para 
acompanhamento, vistorias e inspeção/fiscalização de obras executadas pelo município de Águas Mornas. Prazo: até 18/01/2023. Valor 
total: R$ 8.100,00. 

Águas Mornas, 20 de outubro de 2022. 

Omero Prim – Prefeito Municipal. 

Código de registro TCE: EA31877125C65B593EA2A2DE16959E46AD8A939F.

PORTARIA N° 199/2022 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263077

PORTARIA N°. 199/2022
CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais, à vista da autorização que lhe foi conferida pela lei 
n°. 639/2003, de 20.06.2003,

RESOLVE:

Art. 1°. – CONTRATAR o abaixo relacionado no cargo e nível identificado, considerando a necessidade para o perfeito funcionamento dos 
serviços públicos municipais:

PROFESSOR – NÍVEL 8863-1A
. BEATRIZ MAUERWERK – Creche Beija Flor - período de 24.10.2022 a 17.11.2022 - 40 horas semanais.

Art. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Águas Mornas-SC, 20 de outubro de 2022.

OMERO PRIM
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

DENISE DINIZ CORDEIRO
RESPONSÁVEL
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PORTARIA N° 200/2022 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263780

 

PORTARIA N°. 200/2022 
 
 
CONCEDE LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE    
 
OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições 
legais,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°. – CONCEDER LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao Servidor 
Público Municipal o Senhor Carlos Oberg, matrícula n° 1309, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Manutenção e Conservação, pelo período de 180 (cento e oitenta) 
dias a partir de 14.10.2022, conforme resultado de perícia médica oficial e o 
disposto no artigo 200 da Lei Complementar n°.017/2015, do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Águas Mornas. 
                     
 Art. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 14.10.2022. 
 
 
 
Águas Mornas, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 
OMERO PRIM 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
Registrada e publicada a presente portaria, aos vinte dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e vinte e dois. 
 
 
DENISE DINIZ CORDEIRO 
RESPONSÁVEL 
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Alfredo Wagner

Prefeitura

PORTARIA Nº 847/2022
Publicação Nº 4264654

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 847/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA JOSANIA HEINZ

BEATRIZ SILVESTRI ONOFRE, Secretária Municipal de Educação e Desporto de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo Art. 1º, inciso II, do Decreto nº 4840, de 06 de setembro de 2022, do Município de Alfredo Wagner,

RESOLVE:

1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de 
Saúde, à servidora JOSANIA HEINZ, conforme atestado médico apresentado, no dia 19/10/2022.

2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 19/10/2022.

Alfredo Wagner, 20 de outubro de 2022.

BEATRIZ SILVESTRI ONOFRE
Secretária Municipal de Educação e Desporto

PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 848/2022
Publicação Nº 4264669

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 848/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À CONTRATADA ANDRIELI PORTES CARDOSO

BEATRIZ SILVESTRI ONOFRE, Secretária Municipal de Educação e Desporto de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo Art. 1º, inciso II, do Decreto nº 4840, de 06 de setembro de 2022, do Município de Alfredo Wagner,

RESOLVE:

1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de 
Saúde, à contratada ANDRIELI PORTES CARDOSO, conforme atestado médico apresentado, no dia 20/10/2022.

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

Alfredo Wagner, 20 de outubro de 2022.

BEATRIZ SILVESTRI ONOFRE
Secretária Municipal de Educação e Desporto

PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 849/2022
Publicação Nº 4264682

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 849/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA CRISTIANE HINTEMANN DA SILVA

BEATRIZ SILVESTRI ONOFRE, Secretária Municipal de Educação e Desporto de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo Art. 1º, inciso II, do Decreto nº 4840, de 06 de setembro de 2022, do Município de Alfredo Wagner,

RESOLVE:

1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de 
Saúde, à servidora CRISTIANE HINTEMANN DA SILVA, conforme declaração apresentada, no dia 19/10/2022.

2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 19/10/2022.
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Alfredo Wagner, 20 de outubro de 2022.

BEATRIZ SILVESTRI ONOFRE
Secretária Municipal de Educação e Desporto

PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 850/2022
Publicação Nº 4264689

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 850/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA VALDIRENE DOS SANTOS

BEATRIZ SILVESTRI ONOFRE, Secretária Municipal de Educação e Desporto de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo Art. 1º, inciso II, do Decreto nº 4840, de 06 de setembro de 2022, do Município de Alfredo Wagner,

RESOLVE:

1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de 
Saúde, à servidora VALDIRENE DOS SANTOS, conforme declaração apresentada, no dia 19/10/2022.

2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 19/10/2022.

Alfredo Wagner, 20 de outubro de 2022.

BEATRIZ SILVESTRI ONOFRE
Secretária Municipal de Educação e Desporto

PUBLICADA NESTA DATA
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Anchieta

Prefeitura

DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 19
Publicação Nº 4263331

Processo Administrativo Disciplinar nº 19
Portaria de Instauração nº 286/2022

DECISÃO ADMINISTRATIVA

1. RELATÓRIO

Trata-se do Processo Administrativo Disciplinar nº 19, instaurado pela
Portaria nº 286, de 22 de junho de 2022, publicada no DOM/SC edição de nº 3.894, de 23 de junho de 2022, tendo por objetivo apurar 
responsabilidade do servidor A. S, ocupante do cargo de operador II, tendo em vista que se envolveu em um acidente de trânsito com a má-
quina Retroescavadeira na Linha Medianeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e o veículo GM/Celta, de propriedade de A.A.G.
Nomeada a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares, através do Decreto Municipal nº 218/2019, de 04 de de-
zembro de 2019, sendo alterado pelos Decretos 095/2020, de 08 de junho de 2020, Decreto 138/2020, de 10 de agosto de 2020, Decreto 
219/2021, de 16 de setembro de 2021, Decreto 293/2021, de 14 de dezembro de 2021 e Decreto 061/2022, de 19 de abril de 2022.
A comissão processante iniciou os trabalhos em 14 de julho de 2022, conforme se infere na Ata 01 de Instalação e Deliberações da Comissão 
colacionada às fls. 06. Em seguida procedeu-se a Notificação Prévia do acusado, (fls. 09) e a expedição do Oficio nº 16/2022 ao setor de 
Recursos Humanos (fls. 08), sobrevindo aos autos a Ficha de Registro do Funcionário (fls. 12), a qual consta na pasta de registro do fun-
cionário Processo Administrativo Disciplinar no ano de 2012, no qual foi considerado isento de responsabilidade sobre os fatos do mesmo.
A Comissão intimou a testemunha A. G., residente e domiciliado na Linha São Domingos (fls.15), sendo que sua oitiva foi realizada na data 
de 10 de agosto de 2022 (fls.16 e 17). Na data de 15 de agosto procedeu-se com o interrogatório do acusado (fls. 19-21).
Na data de 22 de agosto de 2022, a comissão ouviu como testemunha o Diretor de Infraestrutura, C.P.V (fls. 22), nesta mesma data foi 
lavrado Ata com a deliberação pela não indiciação do servidor. A comissão aponta nos autos a corresponsabilidade do município no fato por 
não realizar a sinalização adequada da via, bem como, o senhor A.G, por ter adentrado sob o cascalho, não respeitando o local que estava 
em obras. 31-35 fim
Às fls. 31 - 35, consta Relatório Final elaborado pela Comissão Processante, que em virtude de todo o exposto, bem cono, analise ao inter-
rogatório e a documentação juntada aos autos, a comissão entende que o servidor A.S., não deixou de cumprir com os deveres constantes 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº 03l/20l1 no Art. 93, sendo isento de responsabilidade sob o acidente 
ocorrido conforme comprovado no inquérito.

Para tanto o parecer da comissão responsável é pela não indiciação do servidor A.S, por não configurar como responsável pelo fato que 
originou o procedimento.
Às fls. 36-37, consta parecer jurídico da procuradora municipal, manifestando-se acerca da legalidade do procedimento.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Foi demostrado nos autos, que o servidor A. S, ocupante do cargo de operador II, tendo em vista que se envolveu em um acidente de 
trânsito ocorrido no dia 20 de junho de 2022, com a máquina Retroescavadeira na Linha Medianeira, lotado na Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e o veículo GM/Celta, de propriedade de A.A.G.

Depreende-se do relatório final da comissão processante a não aplicação de responsabilização do servidor, entende-se que o servidor su-
pramencionado não deixou de cumprir com os deveres constantes no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº 
03l/20l1 no Art. 93, sendo isento de responsabilidade sob o acidente ocorrido conforme comprovado no inquérito.

3. DECISÃO

Desse modo, cotejando os atos do servidor com os deveres e vedações aplicáveis aos servidores públicos, conforme Lei Complementar 
nº. 031/2011, verifica-se que a conduta do Servidor Público Municipal A.S, não deixou de cumprir com os deveres constantes na lei retro 
mencionada, sendo isento de responsabilidade sob o acidente ocorrido conforme comprovado no inquérito, dessa forma, conclui-se pela 
absolvição do servidor, pela não incidência nos Arts. 93 e 94, do Estatuto dos Servidores, Lei Complementar n. 031/2011.

Outrossim, no âmbito administrativo DETERMINO, a realização das seguintes providências:
a) Publicação da presente Decisão no Diário Oficial dos Municípios;
b) Comunicar o servidor da presente decisão;
c) Encaminhar ao Setor de Recursos Humanos do Município, para providências;
d) Comprovada a notificação do interessado arquive-se o comprovante junto ao Processo Disciplinar.
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Anchieta - SC, 18 de outubro de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

CERTIFICO que o presente ato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios – www.diariomunicipal.sc.gov.br

Jackline Appio
Secretária de Administração e Gestão.

DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 20
Publicação Nº 4263334

Processo Administrativo Disciplinar nº 20
Portaria de Instauração nº 287/2022

DECISÃO ADMINISTRATIVA

1. RELATÓRIO

Trata-se do Processo Administrativo Disciplinar nº 20, instaurado pela
Portaria nº 287, de 22 de junho de 2022, publicada no DOM/SC edição de nº 3.894, de 23 de junho de 2022, tendo por objetivo apurar 
responsabilidade do Servidor Público, R.A.R, ocupante do cargo de Motorista, visando apurar sua responsabilidade no acidente de trânsito 
ocorrido no dia 13 de junho de 2022, envolvendo o veículo FIAT/Strada, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e o veículo 
Honda/HRV, de propriedade de F.N, nas dependências do comércio da Borracharia Lima.
Nomeada a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares, através do Decreto Municipal nº 218/2019, de 04 de de-
zembro de 2019, sendo alterado pelos Decretos 095/2020, de 08 de junho de 2020, Decreto 138/2020, de 10 de agosto de 2020, Decreto 
219/2021, de 16 de setembro de 2021, Decreto 293/2021, de 14 de dezembro de 2021 e Decreto 061/2022, de 19 de abril de 2022.
A comissão processante iniciou os trabalhos em 14 de julho de 2022, conforme se infere na Ata 01 de Instalação e Deliberações da Comissão 
colacionada às fls. 31. Em seguida procedeu-se a Notificação Prévia do acusado, (fls. 34) e a expedição do Oficio nº 17/2022 ao setor de 
Recursos Humanos (fls. 33), sobrevindo aos autos a Ficha de Registro do Funcionário (fls. 37), a qual consta na pasta de registro do fun-
cionário Processo Administrativo Disciplinar no ano de 2019, no qual foi considerado isento de responsabilidade sobre os fatos do mesmo.
Também, estava nos autos as imagens das câmeras de segurança do comercio ao lado, que foram solicitadas pela procuradoria do município 
e repassadas a comissão. O acusado arrolou como testemunha M.M.S, onde a oitiva foi realizada em 16 de agosto de 2022.
Às fls. 52 - 55, consta Relatório Final elaborado pela Comissão Processante, que em virtude de todo o exposto, bem como, analise ao inter-
rogatório e a documentação juntada aos autos, a comissão entende que o servidor R.A.R, não deixou de cumprir com os deveres constantes 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº 03l/20l1 no Art. 93, sendo isento de responsabilidade sob o acidente 
ocorrido conforme comprovado no inquérito.
Para tanto o parecer da comissão responsável é pela não indiciação do servidor R.A.R, por não configurar como responsável pelo fato que 
originou o procedimento.
Às fls. 56-57, consta parecer jurídico da procuradora municipal, manifestando-se acerca da legalidade do procedimento.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Foi demostrado nos autos, que o servidor R.A.R, ocupante do cargo de motorista, tendo em vista que se envolveu em um acidente de 
trânsito no dia 13 de junho de 2022, envolvendo o veículo FIAT/Strada, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e o veículo 
Honda/HRV, de propriedade de F.N, nas dependências do comércio da Borracharia Lima.

Depreende-se do relatório final da comissão processante a não aplicação de responsabilização do servidor, entende-se que o servidor su-
pramencionado não deixou de cumprir com os deveres constantes no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº 
03l/20l1 no Art. 93, sendo isento de responsabilidade sob o acidente ocorrido conforme comprovado no inquérito.

3. DECISÃO

Desse modo, cotejando os atos do servidor com os deveres e vedações aplicáveis aos servidores públicos, conforme Lei Complementar nº. 
031/2011, verifica-se que a conduta do Servidor Público Municipal R.A.R, não deixou de cumprir com os deveres constantes na lei retro 
mencionada, sendo isento de responsabilidade sob o acidente ocorrido conforme comprovado no inquérito, dessa forma, conclui-se pela 
absolvição do servidor, pela não incidência nos Arts. 93 e 94, do Estatuto dos Servidores, Lei Complementar n. 031/2011.

Outrossim, no âmbito administrativo DETERMINO, a realização das seguintes providências:
a) Publicação da presente Decisão no Diário Oficial dos Municípios;
b) Comunicar o servidor da presente decisão;
c) Encaminhar ao Setor de Recursos Humanos do Município, para providências;
d) Comprovada a notificação do interessado arquive-se o comprovante junto ao Processo Disciplinar.

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Anchieta - SC, 18 de outubro de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

CERTIFICO que o presente ato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Jackline Appio - Secretária de Administração e Gestão.

DECRETO Nº 225/2022
Publicação Nº 4264275

DECRETO Nº 225/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO LOTE URBANO Nº 02, CONFORME MATRÍCULA Nº 7.236, DE PROPRIEDADE DE 
KELEN CRISTINA ALBERTON E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

Considerando a Lei Complementar Municipal nº 026/2010 que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Territorial, dispõe sobre as 
normas, fixa objetivos e diretrizes urbanísticas do Município de Anchieta e dá outras providências, com suas alterações posteriores;

Considerando a aprovação pelo Departamento de Engenharia (memorando nº 037/2022), do projeto de desmembramento do lote urbano 
nº 02, conforme matrícula nº 7.236, com a área de 585,01 m², situado na Vila Urbana João Café Filho, Anchieta/SC, de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Agrônomo Eduardo Scholtze, ART 8499029-7.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o projeto de desmembramento do lote n° 02, da Quadra 01 (um), com a área de 585,01m² (quinhentos e oitenta e 
cinco metros e um centímetro quadrado), sem benfeitorias, situado na Vila Urbana João Café Filho, Anchieta/SC, matriculado no Cartório 
Registro de Imóveis de Anchieta SC, sob nº 7.236. De propriedade de Kelen Cristina Alberton, CPF 075.969.549-01, conforme memorial 
descritivo parte integrante do presente Decreto, nos seguintes termos:

I- SITUAÇÃO ATUAL: Lote n° 02 (dois), da Quadra 01 (um), com a área de 585,01m² (quinhentos e oitenta e cinco metros e um centímetro 
quadrado), sem benfeitorias, situado na Vila Urbana João Café Filho, Anchieta/SC, confrontando: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
ponto P2, de coordenadas N 7.067.584,00m e E 272.607,95m; localizado na Estrada Municipal; deste segue confrontando com a Estrada 
Municipal, com azimute de 102°24'13" por uma distância de 24,52m, até o ponto P3; deste segue confrontando com o Lote 03, Quadra 01, 
com azimute de 178°40'44" por uma distância de 19,84m, até o ponto P6; deste segue confrontando com a Faixa de Domínio da Rodovia 
SC-305, com azimute de 263°23'24" por uma distância de 25,14m, até o ponto P7; deste segue confrontando com o Lote 01, Quadra 01, 
com azimute de 1°09'07" por uma distância de 28,00m, até o ponto P2, ponto inicial da descrição deste perímetro.

II – ÁREA DESMEMBRADA 01 : PARTE DO LOTE N° 02 (dois), da Quadra 01 (um), com a área de 292,51m² (duzentos e noventa e dois 
metros e cinquenta e um decímetros quadrados), sem benfeitorias, situado na Vila Urbana João Café Filho, Anchieta/SC, confrontando: 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1; de coordenadas N 7.067.584,004m e E 272.607,950m; deste segue confrontando com a 
Estrada Municipal, com azimute de 102°24'13" por uma distância de 11,09m até o vértice P5, deste segue confrontando com Parte do Lote 
02, com azimute de 179°37'55" por uma distância de 24,28m até o vértice P6; segue confrontando com a Faixa de Domínio da SC-305, com 
azimute de 263°23'24" por uma distância de 11,63m até o vértice P4; deste segue confrontando o Lote 01, propriedade de Aguinaldo S. G. 
Moraes, com azimute 1°09'07" por uma distância de 28,00m até o vértice P1, ponto inicial da descrição deste perímetro.

III - ÁREA DESMEMBRADA 02: PARTE DO LOTE N° 02 (dois), da Quadra 01 (um), com a área de 292,50m² (duzentos e noventa e dois 
metros e cinquenta decímetros quadrados), sem benfeitorias, situado na Vila Urbana João Café Filho, Anchieta/SC, confrontando: Inicia-se 
a descrição deste perímetro no vértice P5, de coordenadas N 7.067.581,624m e E 272.618,782m; deste segue confrontando com a Estrada 
Municipal, com azimute de 102°24'13" por uma distância de 13,43m até o vértice P2; deste segue confrontando com o Lote 03, propriedade 
de Clarice da Silva Martins, com azimute de 178°40'44" por uma distância de 19,84m até o vértice P3; deste segue confrontando com a Faixa 
de Domínio da SC-305, com azimute de 263°23'24" por uma distância de 13,51m até o vértice P6; deste segue confrontando com Parte do 
Lote 02, com azimute 359°37'55" por uma distância de 24,28m até o vértice P5, ponto inicial da descrição deste perímetro.

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

Anchieta/SC, 20 de outubro de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Jackline Appio – Secretária de Administração

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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PORTARIA Nº 424/2022
Publicação Nº 4265060

PORTARIA Nº 424/2022
De, 20 de outubro de 2022

IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
Considerando a Lei Complementar nº 031/2011 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;
Considerando o Ofício nº 140/2022, encaminhado pelo Secretário Municipal de Saúde Pública de Anchieta, Martinhos Scantamburlo, infor-
mando que no dia 08 de outubro de 2022, o servidor ocupante do cargo de Motorista, Edson Antônio Braga, teria deixado de buscar alta de 
pacientes no Município de Iporã do Oeste, onde estaria deixando de cumprir com suas obrigações quanto motorista.
Considerando os deveres do servidor público descritos no Art. 93 da Lei Complementar nº 031/2011 e as proibições e infrações conforme 
Art. 94 da Lei Complementar nº 031/2011;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar, em face de EDSON ANTONIO BRAGA, nomeado através do cargo de Motorista, 
Portaria de Nomeação nº portaria nº 295/2009, Matrícula nº 1563, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que no dia 08 
de outubro de 2022, o servidor ocupante do cargo de Motorista, Edson Antônio Braga, teria deixado de buscar alta de pacientes no Município 
de Iporã do Oeste, sendo que o mesmo possui cronograma previamente informado aos motoristas e o mesmo estaria de plantão, deixando 
de cumprir com suas obrigações quanto motorista.

Art. 2º Fica designada a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares, nomeada conforme Decreto Municipal nº 
218/2019 e Decreto nº 061/2022, como sendo:

I) FABIANA GUSEN MULLER, servidora pública municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, Portaria nº 291/2016, 
Presidente;

II) KELLIN DAL RI, servidora pública municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Portaria nº 307/2013, Mem-
bro;

III) DOUGLAS LUIZ VIDORI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, Portaria nº 63/2018, Membro.

Art. 3º Determino a apuração dos fatos comunicados com base no Art. 93 e Art. 94 da Lei Complementar nº 031/2011 – Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de Anchieta/SC.

Art. 4º O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado pelo mesmo perí-
odo.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Em, 20 de outubro de 2022

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

CERTIFICO que o presente ato foi publicado no Diário Oficial do Município: www.diariomunicipal.sc.gov.br
Jackline Appio – Secretária de Administração e Gestão
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Angelina

Prefeitura

ERRATA N° 002 AO EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022
Publicação Nº 4263907

ERRATA n° 002 AO EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL nº 039/2022

De ordem da Senhora Pregoeira, o Edital do Processo Licitatório nº 039/2022, fica com a seguinte redação:

Onde SE LÊ:

2. OBJETO:
2.1. Aquisição de 100 (cem) litros de Larvicida Biológico B.T.I. (Bacillus Thuringiensis variedade Israelensis). Formulação do tipo suspensão 
aquosa concentrada, contendo no mínimo 1,2% UTI/mg (Unidades Tóxicas Internacionais por miligramas), embalagem de 10 (dez) litros, 
com lacre interno, com registro na ANVISA. Valor máximo unitário: R$ 208,96 (duzentos e oito reais e noventa e seis centavos) por litro. 
Valor total máximo: R$ 20.896,00 (vinte mil e oitocentos e noventa e seis reais).

LEIA-SE:

2. OBJETO:
2.1. Aquisição de 100 (cem) litros de Larvicida Biológico B.T.I. (Bacillus Thuringiensis variedade Israelensis). Formulação do tipo suspensão 
aquosa concentrada, contendo no mínimo 1,2% UTI/mg (Unidades Tóxicas Internacionais por miligramas), embalagem de 10 (dez) litros, 
com lacre interno, com registro na ANVISA e aprovado pela Organização Mundial de Saúde - OMS. Valor máximo unitário: R$ 208,96 (du-
zentos e oito reais e noventa e seis centavos) por litro. Valor total máximo: R$ 20.896,00 (vinte mil e oitocentos e noventa e seis reais).

Assim sendo, fica marcado para o dia 08 de novembro de 2022, às 09:00 horas, no Conselho Comunitário de Angelina, sito a Rua Manoel 
Duarte, 123 – Centro, a entrega e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e de Habilitação, bem como a entrega dos docu-
mentos de Credenciamento.

Angelina/SC, 20 de outubro de 2022.

Roseli Anderle
Prefeita Municipal



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 26

Anitápolis

Prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO N º 047/2022 -RESULTADO TP 045/2022
Publicação Nº 4264139

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS - RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N°. 045/2022 – EXTRATO 
DO CONTRATO Nº 047/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS. CONTRATADA: DEEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME. 
OBJETO: A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa especializada para a construção de Ponte (Ponte Osni) 
em Concreto Armado sobre rio da Prata, na localidade de Rio da Prata com mão de obra e material, no Município de Anitápolis, Proposta 
cadastrada na Plata forma + Brasil a Proposta n º 003725/2020 nos termos do convenio N° 899859/2020, celebrado com o Ministério de 
Desenvolvimento Regional (MDR) e contra partida do Município de Anitápolis, de acordo com Memorial Descritivo, Projetos e demais anexos 
constantes neste edital. VALOR: R$ 544.488,77. Data da Assinatura: 20/10/2022. Prazo de vigência: O prazo de vigência do contrato é de 
90 dias corridos contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. Anitápolis, 20/10/2022. Solange Back – Prefeita Municipal.

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 045/2022
Publicação Nº 4264131

TOMADA DE PREÇO 045/2022 – A Prefeitura Municipal de Anitápolis torna público aos interessados o ato da Homologação e Adjudicação. 
Objeto: : a contratação de empresa especializada para a construção de Ponte (Ponte Osni) em Concreto Armado sobre rio da Prata, na lo-
calidade de Rio da Prata com mão de obra e material, no Município de Anitápolis, Proposta cadastrada na Plata forma + Brasil a Proposta n 
º 003725/2020 nos termos do convenio N° 899859/2020, celebrado com o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) e contra partida 
do Município de Anitápolis, de acordo com Memorial Descritivo, Projetos e demais anexos constantes neste edital. Data da homologação 
19/10/2022. Empresas vencedoras: DEEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ:17.688.120/0001-26, com Valor: 544.488,77. Maiores 
informações no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Anitápolis, Rua Gonçalves Junior, nº 260 – CEP: 88475-000 - Centro – Anitápolis. 
FONE: (48) 3256-0188. site: www.anitapolis.sc.gov.br. E-mail: licita@anitapolis.sc.gov.br Anitápolis, 20/10/2022 – Solange Back- Prefeita 
Municipal.

PORTARIA Nº 116/2022 - DESIGNA CONSELHO MUN IDOSO
Publicação Nº 4263658

PORTARIA Nº 116/2022

SOLANGE BACK, Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 367/96 de 02.09.96 e 
Artigo 97, Inciso VIII, Seção II da Lei Orgânica do Município de Anitápolis de 16 de dezembro de 2004.
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam Designado os seguintes membros abaixo especificados para comporem o CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO do Município 
de Anitápolis, órgão de caráter deliberativo e permanente com finalidade de atuar na formulação das estratégias e no controle da execução 
da política municipal do Idoso, como segue:

Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
-Titular: Rogério Mayer
-Suplente: Jeane Esser Batista

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Assistência Social:
-Titular: Fabiana Meyer Eyng
-Suplente: Andréia H. Teodoro

Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura;
-Titular: Ronnie Schmidt
-Suplente: Marcelo Boeing

Representantes da Câmara Municipal de Vereadores;
-Titular: Maria Aparecida Steffens
-Suplente: Lucas Antonio David

Representantes de EPAGRI:
-Titular: Lucia de Fátima Alves Meyer
-Suplente: Daniel de Souza

Representantes dos Órgãos não Governamentais:
Idoso da Área Urbana:
-Titular: Elizabete Santos
-Suplente: Sonia Motta David

http://www.anitapolis.sc.gov.br
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Idoso da Área Rural:
-Titular: Armindo Mayer
-Suplente: Madalena Boeing

Representantes das Entidades Prestadoras de Serviços;
-Titular: Raquel de Pieri
-Suplente: Valquíria Monteiro Rosa

Representantes de Serviços e Organizações de Assistência Social:
Titular: Nadir Freitas
Suplente: Alzira Cecília Schmidt Coelho

Representantes Religiosos do Município;
-Titular: Fridolino Wiemes
-Suplente: Terezinha Lopes

Art. 2º - O Conselho Municipal de Idoso foi criado em 02.09.1996, através da Lei nº 367/1996.

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

Prefeitura Municipal de Anitápolis, 17 de outubro de 2022.

Solange Back
Prefeita

Registrado e Publicado a presente Lei no órgão oficial do Município de Anitápolis, em 17 de outubro de 2022.

Jéssica Rieg Haverot
Chefe de Gabinete
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Antônio Carlos

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 246/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N. 146/2022
Publicação Nº 4264626

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n. 246/2022; Pregão Presencial n. 146/2022; Tipo: Registro de preços; Menor preço por Item Objeto: A presente 
licitação tem a aquisição de equipamentos para uso nos veículos da Polícia Militar do Município de Antonio Carlos / SC, de acordo com es-
pecificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste edital. Entrega dos envelopes: Dia 31 de 
outubro de 2022, até as 08h45min, no Setor de Protocolos da Prefeitura de Antônio Carlos/SC. Abertura da sessão: Dia 31 de outubro de 
2022, as 09h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC. Obtenção do edital e informações no Setor de Lici-
tações Municipal, localizado na Praça Anchieta, n. 10, Centro, Antônio Carlos/SC, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, 
pelo telefone (48) 3272.8617 ou pelo endereço eletrônico licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br.

Antônio Carlos/SC, 20 de outubro de 2022

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 251/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N. 149/2022
Publicação Nº 4264673

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n. 251/2022; Pregão Presencial n. 149/2022; Tipo: Registro de preços; Menor preço por LOTE Objeto: A presente 
licitação tem como objeto registro de preços para contratação de empresa ou prestador de serviço especializado em locações de equipamen-
tos de sonorização, palco, tendas, sanitários químicos, gerador de energia, locutor, serviços de filmagem e fotografia, camisetas, serviço de 
limpeza, segurança, locação de brinquedos entregues montados com assistência de um monitor em cada brinquedo, bolo e decoração de 
formatura e eventos para utilização em eventos realizados e apoiados pelo Município de Antônio Carlos/Sc, de acordo com especificações, 
quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste edital. Entrega dos envelopes: Dia 03 de novembro 
de 2022, até as 08h45min, no Setor de Protocolos da Prefeitura de Antônio Carlos/SC. Abertura da sessão: Dia 03 de novembro de 2022, 
as 09h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC. Obtenção do edital e informações no Setor de Licitações 
Municipal, localizado na Praça Anchieta, n. 10, Centro, Antônio Carlos/SC, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo 
telefone (48) 3272.8617 ou pelo endereço eletrônico licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br.

Antônio Carlos/SC, 20 de outubro de 2022

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 252/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N. 150/2022
Publicação Nº 4264777

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n. 252/2022; Pregão Presencial n. 150/2022; Tipo: Registro de preços; Menor preço por Item Objeto: A presente 
licitação tem como objeto registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, com fornecimento do 
material, para execução de serviço de pintura para sinalização viária das vias do município de Antônio Carlos/Sc, de acordo com especifica-
ções, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste edital. Entrega dos envelopes: Dia 04 de novembro 
de 2022, até as 08h45min, no Setor de Protocolos da Prefeitura de Antônio Carlos/SC. Abertura da sessão: Dia 04 de novembro de 2022, 
as 09h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC. Obtenção do edital e informações no Setor de Licitações 
Municipal, localizado na Praça Anchieta, n. 10, Centro, Antônio Carlos/SC, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo 
telefone (48) 3272.8617 ou pelo endereço eletrônico licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br.

Antônio Carlos/SC, 20 de outubro de 2022

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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CONVOCAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO N°005/2022
Publicação Nº 4265799

2ª CONVOCAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022

O PREFEITO MUNICIPAL, Geraldo Pauli, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 37 de Constituição Federal e Lei Orgânica Muni-
cipal, CONVOCA aprovado(a) do Chamamento Público nº 005/2022, para comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
a partir do dia 21/10/2022, nos termos da Lei Municipal n. 1.544/2017, conforme ROL abaixo:

PSICÓLOGO (40 HORAS)
Class. Candidato
02º KENIA CRISTINA TAVARES

Antônio Carlos, 21 de outubro de 2022

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO 01/2021
Publicação Nº 4263921

156ª CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

O PREFEITO MUNICIPAL, Geraldo Pauli, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 37 de Constituição Federal e Lei Orgânica Muni-
cipal, CONVOCA aprovados do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021, para comparecerem na Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, a partir de 21/10/2022 a partir das 08 horas, nos termos da Lei Municipal n. 1.544/2017, conforme abaixo:
PROFESSOR (LICENCIATURA PLENA) 20 HORAS (NÃO HABILITADO)
Class. Candidato Inscrição
2º JOSIELY KOERICH 287

Antônio Carlos, 21 de outubro de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

PORTARIA N 574/2022
Publicação Nº 4264305

PORTARIA Nº 574/2022

Exonera servidor.

GERALDO PAULI – Prefeito do Município de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56 da Lei Orgânica 
Municipal;

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar a pedido a servidora JULIANA DEBEI HERLING do cargo efetivo de MÉDICO 40H, a partir de 20 de outubro de 2022.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/10/2022.

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

Município de Antônio Carlos, em 21 de outubro de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito

Publicada a presente Portaria em 21 de outubro de 2022.

PORTARIA N 575/2022
Publicação Nº 4264781

PORTARIA Nº 575/2022
Posse e Exercício.
GERALDO PAULI – Prefeito do Município de Antônio Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56 da Lei Orgânica 
Municipal;
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RESOLVE:

Artigo 1º - EMPOSSAR em 21/10/2022, o servidor nomeado pela PORTARIA Nº 457/2022, de 29 de agosto de 2022, para exercer o cargo 
de MÉDICO 20H, habilitado (a) pelo Concurso Público Edital nº 01/2021.

Artigo 2º - O servidor abaixo descrito apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compromisso de 
fielmente cumprir com os deveres e atribuições da função, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.

Nome Cargo

JULIANA DEBEI HERLING MÉDICO 20H

Artigo 3º - Em conformidade com o disposto no Edital em que prestou o certame público, bem como, com a legislação em vigor, o servidor 
entra em exercício em 21/10/2022.

Artigo 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Município de Antônio Carlos, em 21 de outubro de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito

Publicada a presente Portaria em 21 de outubro de 2022.

PORTARIA N 576/2022
Publicação Nº 4264783

PORTARIA Nº 576/2022
Concede insalubridade.

GERALDO PAULI – Prefeito do Município de ANTÔNIO CARLOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56 da Lei Orgânica 
Municipal e de acordo com a Lei Complementar 005/2022;

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder insalubridade a servidora JULIANA DEBEI HERLING, ocupante do cargo efetivo de MEDICO 20H, a partir de 21 de 
outubro de 2022.

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

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

Município de Antônio Carlos, em 21 de outubro de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 21 de outubro de 2022.

PORTARIA N 577/2022
Publicação Nº 4265791

PORTARIA Nº 577/2022
Admite servidor ACT.

GERALDO PAULI – Prefeito do Município de ANTÔNIO CARLOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56 da Lei Orgânica 
Municipal, de acordo com o Chamamento Público 004/2022;

RESOLVE:

Artigo 1º - Admitir em caráter temporário EDSON FERREIRA ROSA, para o cargo de FARMACÊUTICO 40H, a partir de 21 de outubro de 2022.
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Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Município de Antônio Carlos, em 21 de outubro de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 21 de outubro de 2022.
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LEI Nº 1734/2022
Publicação Nº 4263469

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

Rua 6 de Novembro, 186 - CEP: 88180-000, Centro, Antônio Carlos/SC
Fone: (48) 3272-1613 ou 3272-1154 - E-mail: camara@cmac.sc.gov.br

Página 1 www.cmac.sc.gov.br

LEI N.º 1734/2022

"Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária para 2023 e dá outras
providências".

Geraldo Pauli, Prefeito Municipal de Antônio Carlos faz saber a todos os habitantes do

Município que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Orçamento do Município de Antônio Carlos, para o exercício de 2023, será

elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei,

compreendendo:

I – as metas fiscais de receita, despesa, resultado primário e nominal e montante da dívida;

               II – as prioridades e metas da administração municipal extraída do Plano Plurianual para

2022/2025;

               III – a estrutura dos orçamentos das diversas unidades gestoras;

               IV – as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas

alterações;

               V – as disposições sobre dívida pública municipal;

               VI – as disposições sobre as despesas com pessoal e seus encargos;

               VII – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

VIII - as Disposições Relativas ao Regime de Execução das Emendas Individuais e de Bancada apresentadas ao

projeto de lei orçamentária anual; e

               IX – as disposições gerais.

I – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2° As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os

exercícios de 2023, 2024 e 2025, de que trata o art. 4° da Lei Complementar n° 101/2000, são as identificadas

no ANEXO I desta lei com os seguintes anexos complementares:



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 33

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

Rua 6 de Novembro, 186 - CEP: 88180-000, Centro, Antônio Carlos/SC
Fone: (48) 3272-1613 ou 3272-1154 - E-mail: camara@cmac.sc.gov.br

Página 2 www.cmac.sc.gov.br

I – Anexo I.1 – Demonstrativo da Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas Anos

de 2023,2024 e 2025;

II – Anexo I.1.a – Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas;

III – Anexo I.2. – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida para os exercícios de 2023,2024 e 2025;

IV – Anexo I.3 – Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais;

V – Anexo I.4 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os

Recursos;

VI – Anexo I.5 – Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas;

VII – Anexo I.6 – Demonstrativo da Natureza da Despesa por Categoria Econômica;

VIII – Anexo I.7 - Demonstrativo da Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado

Primário;

IX – Anexo I.8 – Demonstrativo da Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado

Nominal;

 X – Anexo I.9 – Demonstrativo da Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da

Dívida;

XI – Anexo I.10 – Demonstrativo da Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

XII – Anexo I.11 – Demonstrativo das Metas Fiscais Atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios

anteriores;

XIII – Anexo I.12 – Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido;

XIV – Anexo I.13 – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
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XV – Anexo I.14 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS

XVI – Anexo I.15 - Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

XVII – Anexo I.16   Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

XVIII - Anexo II – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

XIX - Anexo III – Demonstrativo dos Projetos previstos para Execução em 2022;

XX – Anexo IV – Demonstrativo das Obras que passarão para 2023 em Andamento e que deverão estar

Incluídas como prioridade nesta Lei de Diretrizes;

XXI – Anexo V – Demonstrativo da Compatibilização da Metas de Despesa priorizadas nesta Lei de Diretrizes

Orçamentária com aquelas estabelecidas no Plano Plurianual;

XXII – Anexo VI – Demonstrativo da Compatibilização da Origem com a Destinação dos Recursos;

XXIII – Anexo VII – Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Vinculados á Saúde; e

XXIV– Anexo VIII – Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Vinculados ao Ensino.

II – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Art. 3º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2023 são aquelas

definidas e demonstradas nos Demonstrativos de que trata o artigo 2° desta lei.

§ 1º Os valores constantes no Anexo de que trata este artigo possuem caráter indicativo e não normativo,

devendo servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizados pela lei orçamentária ou através de

créditos adicionais.

Art. 4º Na elaboração da proposta orçamentária para 2023, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as

metas físicas e fiscais estabelecidas nesta lei e identificadas nos Anexos I.3 e V a fim de compatibilizar a

despesa à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa na execução orçamentária.
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III – DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – programa - o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos

pretendidos;

II – ação - um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, denominado por projeto,

atividade ou operação especial;

III – atividade - um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um

conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto

necessário à manutenção da atuação governamental;

IV – projeto - um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um

conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou

aperfeiçoamento da atuação governamental;

V – operação especial - as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento

das atuações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de

bens e serviços;

VI – unidade orçamentária - o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários,

entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional da despesa;

VII – receita ordinária - aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja

pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional na participação nos tributos de

competência de outras esferas de governo;

VIII – execução física - realização da obra, fornecimento do bem ou serviço pelo contratado;

IX – execução orçamentária - o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;

X – execução financeira - arrecadação das receitas e o pagamento das despesas, inclusive dos restos a pagar

já inscrito.

XI – categoria de programação, de que trata o artigo 167, VI da Constituição Federal – as ações de governo

representadas pelos projetos, atividades e operações especiais.

Parágrafo Único - Cada programa identificará as ações de governo necessárias para atingir os seus objetivos,

sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas, com identificação da Classificação

Institucional, Funcional Programática, Grupo de Natureza de Despesa, Diagnóstico situacional do Programa ou



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 36

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

Rua 6 de Novembro, 186 - CEP: 88180-000, Centro, Antônio Carlos/SC
Fone: (48) 3272-1613 ou 3272-1154 - E-mail: camara@cmac.sc.gov.br

Página 5 www.cmac.sc.gov.br

Ação, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e Financeiras e indicação das fontes de financiamento na forma da

Legislação Federal vigente.

 Art. 6° O orçamento para o exercício financeiro de 2023 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo,

Autarquia e seus Fundos, e será estruturado em conformidade com a configuração da Estrutura Organizacional

do Município.

Art. 7º A Lei Orçamentária para 2023 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras

do Município: Prefeitura, Câmara, Fundo Municipal de Saúde, e Instituto de Previdência e identificará os códigos

das fontes e das destinações dos recursos, especificará os recursos dos Orçamentos Fiscais (OF) e da

Seguridade Social (SS) e classificará as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou

operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e

modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias MOG n° 42/1999, Portaria Interministerial

STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001 e alterações posteriores, na forma dos seguintes Anexos:

I – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo I,

da Lei 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF nº 8/85);

II – Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas (Anexo II, da Lei

4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);

III – Resumo Geral da Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da

Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

IV – Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de

Aplicação em cada Unidade Orçamentária (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);

V – Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

VI – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas,

Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo VI da Lei 4.320/64 e Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº

8/85);

VII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos,

Atividades e Operações Especiais (Anexo 7, da Lei 4.320/64 e Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos

(Anexo 8, da Lei 4.320/64 e Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

IX – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9, da Lei 4.320/64 e

Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 08/85);
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X – Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD por Categoria de Programação, com

identificação da Classificação Institucional, Funcional, Programática, Grupo de Natureza da Despesa,

Modalidade de Aplicação, Diagnóstico situacional do Programa ou Ação, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e

indicação das fontes de financiamento, denominado QDD;

XI – Demonstrativo da Evolução da Receita por Fontes, conforme disposto no Artigo 12

da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XII – Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, na forma estabelecida no Art. 14 da

LRF; (Art. 5°, II da LRF);

XIII – Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. (Art. 5º, II da

LRF);

XIV – Demonstrativo da Evolução da Despesa no mínimo por Categoria Econômica

conforme disposto no Artigo 22 da Lei 4.320/64;

XV – Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade

Social; (Art. 165, § 5° da CF);

XVI – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (Art. 5º, I da LRF);

XVII – Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2023. (Art. 5º, III);

XVIII – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que

integram o Patrimônio Público. (Art. 44 da LRF);

XIX – Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal previstos para o exercício de 2023. (Art. 4º, §

1º e 9º da LRF);

XX – Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para 2023. (Art. 8°, 50, I da LRF e Portaria STN n°

245/2007);

§ 1º O Orçamento das Unidades Gestoras: Prefeitura, Autarquia e Fundo que

acompanham o Orçamento Geral do Município evidenciarão suas receitas e despesas conforme disposto no

caput deste artigo.

               § 2º Para efeito desta lei entende-se por Unidade Gestora Central a Prefeitura, e por

Unidade Gestora as Entidades com Orçamento e Contabilidade própria: Câmara Municipal, Fundo Municipal de

Saúde e Instituto de Previdência.

§ 3º O Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD, de que trata o item X deste artigo, fixará a despesa ao nível de
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Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, conforme disposto na Portaria STN nº 163/2000,

admitido o remanejamento por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro de cada projeto, atividade

ou operações especiais, definido por esta lei como categoria de programação.

Art. 8º A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o Art.

22, Parágrafo Único, I da Lei 4.320/64, conterá, pelo menos:

I – Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total;

II – Quadro Demonstrativo dos Tributos Lançados e não Arrecadados até 2021 identificando o estoque da Dívida

Ativa;

III – Quadro Demonstrativo da Evolução da Despesa ao Nível de Função e Grupo de Natureza da Despesa

realizada nos exercícios de 2020 e 2021 e despesa fixada para 2022 e 2023;

IV – Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua Participação Relativa;

V – Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes Líquidas, Despesas com Pessoal e seu

Percentual de Comprometimento, de 2020 a 2023;

VI – Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

VII – Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos a Ações Públicas de Saúde;

VIII – Demonstrativo da Composição do Ativo e Passivo Financeiro, posição em 31/10/2022;

IX – Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida Fundada por Contrato, com identificação dos credores, em 2021,

2022 e 2023;

Art. 9° A Reserva de Contingência para as diversas Unidades Gestoras será constituída de até 2% (dois por

cento) da Receita Corrente Líquida prevista.

Art. 10 A Reserva de Contingência da Unidade Gestora Ipreancarlos será constituída dos recursos que

corresponderão ao seu superávit orçamentário.

IV – DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 11 A execução da Lei Orçamentária Anual para 2023 obedecerá entre outros, ao

princípio da transparência e do equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos.

Art. 12 A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual de 2023 poderão tratar os
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Fundos Municipais como Unidades Orçamentárias dos Órgãos de vinculação.

§ 1° Os Fundos Municipais tratados como Unidades Orçamentárias terão suas receitas especificadas no

orçamento das Unidades Gestoras correspondentes, e estas receitas, por sua vez, deverão estar vinculadas as

despesas relacionadas aos objetivos para o qual o fundo foi instituído.

§ 2° Em cada caso, o titular do Órgão em que o fundo estiver vinculado, será o gestor do fundo.

§ 3° Não se inclui na autorização constante do caput deste artigo o Fundo Municipal de Saúde.

Art. 13 Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2023 deverá observar

os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o

crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três

exercícios.

Parágrafo Único. Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o

Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal, os estudos e as estimativas de receitas

para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 14 Se a receita estimada para 2023, comprovadamente, não atender ao disposto no

artigo anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da Proposta

Orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento

da despesa.

Art. 15 Na execução do orçamento, verificado ao final de cada bimestre que o

comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes:

Legislativo e Executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de

empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários para preservar o equilíbrio de caixa e o

cumprimento das metas, observado a fonte de recurso, nas e o cumprimento das metas de resultado primário,

nominal e montante da dívida.

§1° Quando a meta de arrecadação não alcançada se referir as fontes 0.1.500 – Recursos não Vinculados de

Impostos, a limitação de empenho e movimentação financeira recairá sobre dotações financiadas por estas
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fontes e relacionadas a:

I – Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes

extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não

comprometidas;

II – Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III – Dotações destinadas à manutenção da frota rodoviária municipal; e

IV – Ações financiadas com recursos cuja meta de receita não foi alcançada.

Parágrafo Único - A limitação de empenho e movimentação financeira será determinada por Decreto do Chefe

de Poder correspondente nos trinta dias subsequentes ao encerramento do bimestre por indicação da Diretoria

Geral de Orçamento, Contabilidade e Finanças.

Art. 16 A geração de despesas obrigatórias de caráter continuado em 2023

demonstrada no Anexo I.16 desta lei será compensada, nos termos do artigo 17, §2°, da LC n. 101/2000, com os

recursos do aumento permanente da receita também demonstrado no referido anexo.

Art. 17 Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do

Município, aqueles constantes do ANEXO II desta Lei.

§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de

Contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro apurado até o exercício

de 2022.

§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal promoverá a abertura de

crédito adicional extraordinário ou encaminhará Projeto de Lei à Câmara, propondo abertura de créditos

adicionais por conta da anulação parcial ou total de dotações alocadas para projetos, atividades ou operações

especiais, desde que ainda não comprometidas.

§ 3° Não se efetivando até o dia 10/12/2023 os riscos fiscais constantes do Anexo II da Lei de Diretrizes

Orçamentárias, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais

especiais mediante autorização legislativa específica, ou ainda, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal

para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se apresentarem insuficientes, desde que

atendidos os passivos contingentes confirmados e não houver resíduo a pagar a título de riscos ou eventos
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fiscais imprevistos e o ato não implicar em encerrar o exercício de 2023 com insuficiência de caixa.

§4º O Anexo de riscos fiscais poderá contemplar também recursos destinados exclusivamente a abertura de

créditos adicionais suplementares ao longo do exercício por ato do Chefe do Poder Executivo para atender

despesas orçadas a menor.

Art. 18 O orçamento para o exercício de 2022 das Unidades Gestoras reservará

recursos de até 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida para passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos de que trata o artigo 4º, § 3º e 5º, III da LC 101/2000, conforme ANEXO II desta Lei,

não considerado aqui os recursos destinados a atender despesas não orçadas ou orçadas a menor de que trata

o §4º do artigo 17 desta lei.

Art. 19 Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei

Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.

Art. 20 O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária

Anual: o desdobramento da receita prevista para 2023 em metas bimestrais de arrecadação, a programação

financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal de desembolso para suas Unidades

Gestoras, considerando nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício

anterior, de forma a restabelecer o equilíbrio de caixa.

Art. 21 Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2023, com dotações financiadas com

recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros

extraordinários, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o ingresso

desses recursos no fluxo de caixa através da assinatura do respectivo convênio, contrato de repasse, carta de

intenção contrato de financiamento ou qualquer outro documento de compromisso de liberação.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação e do superávit financeiro de que trata o artigo 43, da Lei 4.320/64

será realizada em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais,

conforme disposto nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, tomando por base,

no caso do excesso de arrecadação, a receita prevista e a receita arrecadada, e no caso do superávit financeiro,

a receita arrecadada, a despesa realizada e o resultado financeiro do exercício anterior.
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§2º Na Lei Orçamentária Anual a codificação das contas de Receita e de Despesa será acrescida do código

indicado na Tabela de Destinação de Recursos que acompanha o Orçamento da Receita, construída a partir das

orientações constantes do Manual de Procedimentos da Receita Pública e Manual de Contabilidade Aplicada ao

Setor Público, ambos aprovados pela STN, de forma que o resultado financeiro possa ser evidenciado em cada

fonte de recursos.

§3° O controle contábil da disponibilidade de caixa em cada fonte de recursos de que trata o artigo 50, inciso I,

da Lei Complementar (federal) n° 101/2000, será realizado no grupo “Controles” do novo Plano de Contas e será

indicada pelo saldo da conta “Disponibilidade por Destinação de Recursos a Utilizar” mediante o registro do

ingresso da receita no caixa e registro da despesa empenhada.

Art. 22 A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2023, constantes

do Anexo I.15 desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita

Art. 23 A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas sem fins lucrativos nos

termos do artigo 26 da LRF beneficiará somente aquelas de caráter educativo, promoção da saúde,

assistencial, recreativo, cultural, esportivo, desenvolvimento econômico e de cooperação técnica

voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá sempre de autorização em lei

específica para cada entidade.

Parágrafo Único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão requerer o benefício,

acompanhado de plano de aplicação, atender as normas estabelecidas para habilitação à obtenção do recurso e

prestar contas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pela

Controladoria Geral do Município.

Art. 24 O procedimento administrativo da estimativa do impacto orçamentário-financeiro

de que trata o artigo 16, itens I e II da Lei Complementar (federal) n° 101/2000 deverá ser anexado no processo

que abriga os autos da licitação, quando for o caso, antes da publicação do edital, ou ao processo do ato que

implicar na geração de despesa.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas

despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental

que acarrete aumento da despesa, cujo montante em cada exercício financeiro, não exceda em duas vezes o
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valor limite para dispensa de licitação fixada no item I do Art. 24, da Lei 8.666/93.

Art. 25 As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade

sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de

transferências voluntárias e operações de crédito.

Parágrafo Único. As obras em andamento e os custos programados para conservação

do patrimônio público extraídas do Relatório sobre Projetos em Execução e a Executar - ANEXO III, estão

demonstrados no ANEXO IV desta lei.

Art. 26 Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas

pela Administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e com previsão de recursos na

lei orçamentária.

Art. 27 A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2023 a

preços projetados para 2023.

Art. 28 A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações

Especiais, a dotação fixada na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de

Aplicação, com apropriação das despesas no mínimo por elemento de despesa que trata a Portaria STN

nº 163/2001 no momento do empenho da despesa.

Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de

Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá

ser feita por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 29 Durante a execução orçamentária de 2023, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá

incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de

crédito especial, desde que estes se enquadrem nas prioridades para o exercício de 2023 e constantes desta lei.

Art. 30 O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o

artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos, por

exemplo: dos programas, das ações de governo, do m2 da construção, do m2 da pavimentação, do aluno/ano do

ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/ano com
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merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros.

Parágrafo Único. Os gastos dos serviços e das obras realizadas serão apurados a partir das metas físicas e

financeiras realizadas através das operações orçamentárias e relatórios de produção fornecidos pelos titulares

das Secretarias, Autarquias e Fundos.

Art. 31 Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual e contemplados na

Lei Orçamentária para 2023 serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos

responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara até o final dos meses

de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios,

avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas.

Art. 32 Na execução da Lei Orçamentária de 2023, o Executivo está autorizado, nos termos do

Art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 100% da Receita

Prevista, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação em cada fonte de recursos, observada a tendência do

exercício;

II – o superávit financeiro do exercício anterior em cada fonte de recursos; e

III – o produto de operações de crédito autorizadas.

Art. 33 Na execução da Lei Orçamentária de 2023 fica o Chefe do Poder Executivo Municipal

autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos projetos, atividades e operações especiais integrantes

do mesmo programa de governo, utilizando como fonte de recursos a anulação de até 50% de cada dotação

fixada para estes mesmos projetos, atividades e operações especiais.

§ 1°. Os créditos adicionais suplementares se caracterizam pela elevação da dotação fixada para o projeto,

atividade ou operação especial, ainda que decorrente da inclusão de novo Grupo de Natureza de Despesa.

§ 2°. Eventuais alterações das fontes de financiamentos de cada projeto, atividade ou operações especiais para

adequação das disponibilidades de caixa poderão ser efetuadas por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
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Art. 34 No exercício de 2023 os gastos mínimos de 25% das receitas de impostos com

manutenção e desenvolvimento do ensino básico, 70% dos recursos do Fundeb com a remuneração dos

profissionais da educação, 15% dos recursos de impostos com ações e serviços públicos de saúde e 90% dos

recursos do Fundeb serão apurados ao final de cada bimestre para avaliação do seu cumprimento, na forma dos

demonstrativos indicados nos incisos VI e VII, do artigo 8º desta lei.

§1º Para efeito de apuração dos gastos mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino básico - MDEB

será considerado a soma das contribuições ao FUNDEB mais a soma das despesas empenhadas na fonte de

recursos 0.1.500 – Recursos não vinculados de Impostos com complemento 1001, comparadas com a soma das

receitas resultantes de impostos arrecadadas até o período de referência.

§2º Para efeito de apuração dos gastos mínimos com a remuneração dos profissionais da educação será

considerada a soma das despesas empenhadas na fonte de recursos 0.1.540 – Transferências do Fundeb –

Impostos e Transferências de Impostos com complemento 1070, comparadas com a soma das receitas

arrecadadas a título de Transferências do Fundeb e seus rendimentos de aplicação até o período de referência.

§3º Para efeito de apuração dos gastos mínimos com ações e serviços públicos de saúde - ASPS será

considerada a soma das despesas empenhadas na fonte de recursos 0.1.500 – Recursos não vinculados de

Impostos com complemento 1002, comparadas com a soma das receitas resultantes de impostos arrecadadas

até o período de referência.

V – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 35 A Lei Orçamentária de 2023 poderá conter autorização para contratação de

Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observado  os limites de endividamento fixado

nas Resoluções do Senado n°s 40/2001 e 43/2002.

Art. 36 Ultrapassado o limite de endividamento definido no Artigo 35 desta lei, enquanto

perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e

movimentação financeira nas dotações definidas no Artigo 14 desta lei.

VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
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Art. 37 O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei ou ato próprio quando cabível, poderão

em 2023, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos

servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou contratar pessoal para

atender necessidade temporária de excepcional interesse público na forma da lei municipal que regula a matéria,

observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar

previstos na lei de orçamento para 2023 ou em créditos adicionais.

Art. 38 Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente

justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras

pelos servidores mesmo quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no Art. 20,

III da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 39 O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas

com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

I – eliminação de vantagens e gratificações concedidas a servidores;

II – eliminação das despesas com horas extras.

III – exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 40 Para efeito desta lei e registros contábeis entende-se como terceirização de

mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-

obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da

Administração Municipal de Antônio Carlos, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal,

desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado

ou de terceiros.

Parágrafo Único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de

materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar

substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o “34 – Outras

Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.
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VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 41 O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal

de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou

beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da

dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e ser objeto de

estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois

subsequentes.

Art. 42 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam

superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como

renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

            VIII – DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO REGIME DE EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS E DE

BANCADA APRESENTADAS AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Art. 43 As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2%

da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Executivo Municipal, sendo que a metade deste

percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

Art. 44 A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no art.

43 desta Lei, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso III do § 2º do art. 198, vedada

a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

Art. 45 É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o

art. 43 desta Lei, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior,

conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º

do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 46 A garantia de execução de que trata o art. 45 desta Lei aplica-se também às

programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares, no montante de até

1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.
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Art. 47 As programações orçamentárias previstas nos arts. 45 e 46 desta Lei não serão de

execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

Art. 48 Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 45 e 46 desta Lei, os órgãos de execução

deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de

eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos

respectivos montantes.

Art. 49 Os restos a pagar, provenientes das programações orçamentárias previstas nos arts. 45 e

46 desta Lei, poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% da

receita corrente líquida realizada no exercício anterior para as programações das emendas individuais, e até o

limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares.

Art. 50 Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não

cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos

nos arts. 45 e 46 desta Lei poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o

conjunto das demais despesas discricionárias.

Art. 51 Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe

critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas,

independentemente da autoria.

Art. 52 As programações de que trata o art. 46 desta Lei, quando versarem sobre o início de

investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão

ser objeto de emenda pela mesma bancada, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento.

                   IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no

prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia

15/12/2022.

§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no
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“Caput” deste artigo.

§ 2º Se a lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o início do exercício

financeiro de 2023, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês, até 1/12 (um doze avos) das

dotações fixadas para despesas operacionais e constantes na proposta orçamentária encaminhada ao Poder

Legislativo.

Art. 54 Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso

no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência momentânea de tesouraria, conforme

disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Art. 55 Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do

exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 56 O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo

Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou

serviços de competência do Município ou não, podendo inclusive confessar e parcelar eventuais dívidas

constituídas junto à Receita Federal do Brasil ou outros órgãos da União.

Art. 57 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

               Antônio Carlos, 17 de outubro de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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LEI N.º 1735/2022

AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA DE
ANTÔNIO CARLOS-SC E  DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO
CARLOS/SC, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO INCISO I, DO ARTIGO 30, DA LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E O PREFEITO
MUNICIPAL SANCIONOU A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica suplementada na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a Dotação da
Verba do Orçamento vigente abaixo relacionada:

2.058 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Manutenção da Câmara Mirim
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Art. 2º A despesa resultante do disposto no artigo anterior correrá à conta da anulação das
seguintes dotações:

2.057 – 3.3.90.00.00.00.00.00 Funcionamento e Manutenção da Câmara
 R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Antônio Carlos, 17 de outubro de 2022.

Geraldo Pauli 
Prefeito Municipal
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Apiuna

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 50/2022 - PE 120/2022
Publicação Nº 4264381

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE APIUNA 
CNPJ Nº: 79.373.767/0001-16 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2022 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA/SC. 

 

Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE APIUNA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na RUA QUINTINO 

BOCAIUVA, CENTRO, Apiúna - SC, 89.135-000, inscrito no CNPJ sob nº 79.373.767/0001-16, neste ato representado pelo 

Prefeito Senhor MARCELO DOUTEL DA SILVA, considerando o julgamento do(a) para Registro de Preço nº 120/2022, RESOLVE 

registrar os preços das empresas, de acordo com as classificações por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no 

instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das 

Leis nº 8.666/93 e alterações, 10.520/02, 123/2006, Decreto Municipal nº 1256/2006, entre outros dispositivos legais 

aplicados a espécie, e em conformidade com as disposições a seguir. 

 

1 DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA/SC, 

conforme quantitativos e condições a seguir: 

Lote: 1 - LOTE 01 
 

113840 - LIND GUIMAR MACHADO EPP 
 

Item Produto Marca Qtd. Valor Unitário Valor Total  

1 PALCO DE GRANDE PORTE: MÍNIMO DE 6X8 

(LARGURA X COMPRIMENTO) E ALTURA 

MINIMA DE 0,80 A 1 M. MEDINDO-SE DO 

CHÃO ATÉ O TETO, ESTRUTURA EM FERRO E 

MADEIRA QUE DEVE SER INSTALADO PARA 

SER UTILIZADO DENTRO DA TENDA DE 

MEDIDAS 10X10. OBSERVAÇÃO: (INCLUIR NO 

ORÇAMENTO TRANSPORTE, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM, COMBUSTÍVEL, INSUMOS, 

ALIMENTAÇÃO, E HOSPEDAGEM DOS 

FUNCIONÁRIOS). 

 10 R$2.040,0000 R$ 20.400,00 

2 PALCO DE MEDIO PORTE: MEDINDO 4X6 

(LARGURA X COMPRIMENTO) E ALTURA 

MINIMA DE 0,80 A 1 M. MEDINDO-SE DO 

CHÃO ATÉ O TETO, ESTRUTURA EM FERRO E 

 10 R$1.150,0000 R$ 11.500,00 
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MADEIRA. OBSERVAÇÃO: (INCLUIR NO 

ORÇAMENTO TRANSPORTE, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM, COMBUSTÍVEL, INSUMOS, 

ALIMENTAÇÃO, BEM COMO TRANSPORTE E 

HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS 

QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA). 

Total Fornecedor: R$ 31.900,00 

Total Lote: R$ 31.900,00 

Lote: 2 - LOTE 02 
 

187461 - E3 EVENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI EPP 
 

Item Produto Marca Qtd. Valor Unitário Valor Total  

3 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE TENDA PIRAMIDE 10 X 10, 

ESTRUTURA EM FERRO EXTREMAMENTE 

RESISTENTE, SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO 

(FITA-CATRACA), AMARRAÇÃO EM CABO DE 

AÇO, COBERTURA E FECHAMENTO NO FUNDO 

E NAS LATERAIS EM LONA BRANCA (NÃO 

SERÃO ACEITAS LONAS SUJAS, RASGADAS, EM 

MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO) QUE 

DEVERÃO SER FIXADAS NA BASE PARA NÃO 

HAVER ENTRADA DE VENTO OU CHUVA. 

 35 R$1.200,0000 R$ 42.000,00 

4 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE TENDA CHAPEU DE 

BRUXA COM LARGURA DE 10 METROS E 

COMPRIMENTO DE 10 METROS, ESTRUTURA 

EM FERRO EXTREMAMENTE RESISTENTE, 

SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA-

CATRACA), AMARRAÇÃO EM CABO DE AÇO, 

COBERTURA  E FECHAMENTO NO FUNDO E 

NAS LATERAIS  EM LONA BRANCA (NÃO 

SERÃO ACEITAS LONAS SUJAS , RASGADAS, EM 

MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO) QUE 

DEVERÃO SER FIXADAS NA BASE PARA NÃO 

HAVER ENTRADA DE VENTO OU CHUVA. 

 25 R$1.200,0000 R$ 30.000,00 

5 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E  25 R$570,0000 R$ 14.250,00 
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DESMONTAGEM DE TENDA CHAPEU DE 

BRUXA COM LARGURA DE 05 METROS E 

COMPRIMENTO DE 05 METROS, ESTRUTURA 

EM FERRO EXTREMAMENTE RESISTENTE, 

SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA-

CATRACA), AMARRAÇÃO EM CABO DE AÇO, 

COBERTURA E FECHAMENTO NO FUNDO E 

NAS LATERAIS  EM LONA BRANCA (NÃO 

SERÃO ACEITAS LONAS SUJAS , RASGADAS, EM 

MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO) QUE 

DEVERÃO SER FIXADAS NA BASE PARA NÃO 

HAVER ENTRADA DE VENTO OU CHUVA. 

6 LOCAÇÃO DE TENDAS BRANCAS ESTILO 

CHAPÉU DE BRUXA ESTRUTURADA, COM 

PERFIS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO E 

COBERTURA EM LONA REFORÇADA, 

COMPOSTA POR FIOS DE POLIÉSTER E 

REVESTIDA POR DUAS CAMADAS DE PVC COM 

GRAMATURA DE 680G/M, TAMANHO 05M X 

05M, ACOPLADAS UMAS NAS OUTRAS E/OU 

SEPARADAS, COM SISTEMA DE CALHAS COM 

OPÇÃO DE LONA PARA FECHAMENTO 

LATERAL, COM ATERRAMENTO  (A 

ESTRUTURA DEVERA ESTAR MONTADA ATÉ O 

DIA 13 DE JUNHO DE 2017 E SER RETIRADA 

EM NO MAXIMO 5 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO 

DO EVENTO) 

 25 R$550,0000 R$ 13.750,00 

Total Fornecedor: R$ 100.000,00 

Total Lote: R$ 100.000,00 

Lote: 3 - LOTE 03 
 

187461 - E3 EVENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI EPP 
 

Item Produto Marca Qtd. Valor Unitário Valor Total  

7 GRADE DE ISOLAMENTO: DIMENSÕES DE NO 

MÍNIMO 2M X 1,30M, EM ALUMÍNIO OU 

FERRO. MONTAGEM: NO MÁXIMO 48H ANTES 

DO INÍCIO DO EVENTO. DESMONTAGEM: NO 

 100 R$15,1500 R$ 1.515,00 
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MÁXIMO 24H DEPOIS DO TÉRMINO DO 

EVENTO. OBSERVAÇÃO: (INCLUIR NO 

ORÇAMENTO TRANSPORTE, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM, COMBUSTÍVEL, INSUMOS, 

ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM 

DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO 

POR CONTA DA CONTRATADA). 

Total Fornecedor: R$ 1.515,00 

Total Lote: R$ 1.515,00 

Total Geral: R$ 133.415,00 
 

1.2 Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 

específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 

preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. 

1.4 A CONTRATADA está terminantemente proibida de efetuar a transferência a terceiros de quaisquer obrigações constantes 

no presente contrato, principalmente quanto a prestação dos serviços objeto do edital. 

1.5 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou à terceiros, por si ou seus 

sucessores e representantes, na execução do objeto contratado, isentando o município de toda e qualquer reclamação que 

possa surgir em decorrência do mesmo.  

 

2 DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas 

decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos: 

a) Edital de Eletrônico nº 120/2022 e seus anexos; 

b) Proposta da(s) Licitante(s). 

 

3 VIGÊNCIA 

3.1 A presente Ata vigorará até 20/10/2023. 

 

4 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 A entrega, montagem e desmontagem dos itens serão em datas e locais que serão informados pela secretária 

requisitante. 

4.2 O inicio da execução de serviço deve ser iniciado 2 (dois) dias após a emissão e entrega da ordem de compra. 

4.3 Toda a infraestrutura necessária à execução do serviço deverá estar em conformidade com a solicitação e em local 

previamente indicado pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48(quarenta e oito) horas do início do evento. 

4.4 Os agentes da licitante contratada comparecerão ao local de prestação de serviços munidos de todo o aparato necessário 
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à perfeita realização dos serviços, e o executarão sob a fiscalização e acompanhamento dos agentes do Município. 

4.5 Se a entrega dos produtos cotados não for realizada no prazo estipulado, a CONTRATADA estará sujeita às sanções 

previstas neste Edital e em Lei. 

4.6 Após o término do evento a estrutura deverá ser desmontada no prazo máximo de até 24 horas. 

4.7 Os agentes da licitante contratada deverão identificar-se aos agentes do Município, sujeitando-se a controle de entrada e 

saída e/ou circulação no local do evento e/ou da prestação dos serviços, por motivo de segurança. 

4.8 Na prestação dos serviços, o licitante contratado deverá observar as condições estabelecidas neste termo de referência, 

sujeitando-se ao refazimento dos serviços em caso de inobservância das especificações e parâmetros. 

4.9 O município não será responsável por diárias, alimentação e outras despesas relativas a transporte e estadia. 

4.10 O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato. 

4.11 No ato da entrega dos produtos/serviços, a proponente deverá emitir Nota Fiscal correspondente às quantias entregues, 

encaminhando-a posteriormente à Secretaria responsável para conferência e assinatura pelo responsável. 

4.12 Os produtos/serviços que forem recusados deverão ser substituídos imediatamente, contados da data de notificação 

apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.  

4.13 O recebimento dos serviços, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e 

características dos produtos entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos 

mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato. 

4.14 A inexecução total ou parcial das obrigações da empresa enseja a aplicação das penalidades previstas na Ata de Registro 

de Preços ou Contrato. 

4.15 A empresa será responsável por eventuais danos havidos nos materiais, provenientes de negligência, imperícia e/ou 

imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo 

causado. 

4.16 Fica reservado à Administração Municipal o direito de alteração da programação e layout do evento desde que não haja 

alteração de materiais e metragem do espaço. 

Obs:  

• A estrutura do evento, para melhor aproveitamento do espaço deverá ser montada conforme layout definido pela 

administração municipal.  

• Os brinquedos deverão ser montados em qualquer ponto do território do Município de Apiúna, de acordo com a agenda de 

cada Secretaria. O local será indicado juntamente com a Autorização de Fornecimento. 

• Os custos relacionados à monitoria dos brinquedos/equipamentos, que deve ser exercida por profissional devidamente 

capacitado e são de inteira responsabilidade da futura Contratada. Os monitores devem permanecer de prontidão durante 

TODO o evento, auxiliando e controlando o uso de cada brinquedo/equipamento. 

• Cada brinquedo/equipamento deve ser monitorado individualmente, não sendo permitida a monitoria de mais de um 

brinquedo/equipamento por um único monitor. 
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• Cada Secretaria requisitante encaminhará a listagem de quais brinquedos/equipamentos deverão ser disponibilizados para 

cada evento de forma separada, ou seja, para cada evento será emitido e encaminhado à futura contratada autorização de 

fornecimento.  

 

5 DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em 30 dias após o recebimento do produto/serviço, mediante a 

aceitação do objeto e apresentação de nota fiscal, sem emendas ou rasuras que após conferidos e visados, serão 

encaminhados ao setor de contabilidade para que este proceda à realização do registro da liquidação da despesa no 

respectivo sistema orçamentário, financeiro e contábil.  

5.2 Já estão incluídos nos preços todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento, inclusive as despesas com 

fretes, seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, da infortunística do trabalho e 

responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e 

posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário, bem como lucro, sem que caiba, em qualquer 

caso, direito regressivo em relação à Contratante. 

5.3 Deverá ser emitida Nota Fiscal para o CNPJ 79.373.767/0001-16 – Município de Apiúna. 

5.4 Ocorrendo erros na apresentação da nota fiscal, a mesma será devolvida à contratada para a devida correção e 

reapresentação. 

5.5 Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne a 

PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 

5.6 Não haverá sob hipótese alguma pagamento antecipado  

5.7 As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado, correrão por conta da seguinte classificação orçamentária exercício 

de 2022 e 2023, poderão ser acrescentadas novas dotações caso necessário: 

Dotação 

108.3.1.2030.3339039220000000000.1000000 
 

158.7.1.2070.3339039220000000000.1000000 
 

162.8.1.1082.3339039220000000000.1000000 
 

189.13.1.2131.3339039220000000000.1000000 
 

190.13.1.2132.3339039220000000000.1000000 
 

284.8.3.2142.3339039220000000000.1000000 
 

288.8.4.2085.3339039220000000000.1000000 
 

289.8.2.2087.3339039220000000000.1000000 
 

291.8.2.2088.3339039220000000000.1000000 
 

293.8.2.2089.3339039220000000000.1000000 
 

306.3.1.2030.3339039220000000000.3000000 
 

438.13.1.2131.3339039220000000000.3000000 
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439.8.4.2085.3339039220000000000.3000000 
 

462.13.1.2132.3339039220000000000.3000000 
 

470.7.1.2070.3339039220000000000.3000000 
 

 

6 REAJUSTAMENTO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

6.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, em consonância com 

disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a ser realizado mediante os seguintes critérios: 

6.1.1 Reajuste de Preços: 

6.1.1.1 Os preços constantes na presente ata podem ser reajustados a cada 12 (doze) meses. 

6.1.2 Revisão de preços: 

6.1.2.1 A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, poderá ser solicitada, 

desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis que onere ou desonere 

excessivamente as obrigações pactuadas no presente contrato, para reequilíbrio econômico financeiro, se houver a efetiva 

comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte). 

6.1.2.1.1 A CONTRATADA deverá formular à CONTRATANTE requerimento para a revisão do contrato, comprovando a 

ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as 

obrigações por ela contraídas; 

6.1.2.1.2 A CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, informará a CONTRATADA 

quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

6.1.3 Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para negociar a redução dos 

preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da 

redução dos preços de mercado. 

6.1.4 Os efeitos financeiros da Revisão de preços serão devidos a contar da data do evento que aumentou/diminuiu os custos 

do contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do 

custo, observando-se que não serão devidos juros de mora e/ou atualização monetária. 

6.1.5 As alterações decorrentes de revisões e de reajustes de preços serão formalizadas por meio de Instrumentos 

Contratuais Aditivos. 

 

7 DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 O exercício de fiscalização pelo preposto da CONTRATANTE não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da 

CONTRATADA. 

7.2 À Fiscalização fica desde já assegurado o direito de: 

7.2.2 Determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados 

7.2.3 Rejeitar todo e qualquer bem entregue de má qualidade ou em desacordo com o especificado no edital e na proposta, 

exigindo sua substituição ou correção imediatas; 
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7.2.4 Impugnar todo e qualquer produto em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais; 

7.3 A CONTRATANTE sem prejuízo de suas atribuições de acompanhamento, poderá contratar, profissionais consultores ou 

empresas especializadas, os serviços relativos ao controle qualitativo e quantitativo dos materiais objeto do edital. 

7.4 A fiscalização e acompanhamento serão realizados pelos servidores Laércio José Villain como titular e pela servidora 

Lurdes da Silva como auxiliar, de acordo com a portaria de nº 0811/2022 de 20/10/2022. 

 

8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

8.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Indicar o local para execução dos serviços; 

b) Disponibilizar o espaço adequado e com condições para realização dos trabalhos;  

c) Permitir o livre acesso ao evento à contratada, ou pessoa por ela designado, desde que devidamente credenciado para 

execução dos serviços, proporcionando todas as facilidades para que possa desempenhar seus serviços;  

d) Oferecer todas as informações necessárias para que a empresa possa realizar a do objeto licitado dentro das especificações 

solicitadas; 

e) realizar o pagamento na forma estipulada no Edital; 

f) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

g) rejeitar no todo ou em parte os objetos entregues em desacordo com o objeto deste Contrato. 

h) notificar a CONTRATADA por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função da execução do 

objeto do contrato, bem como aplicar eventuais penalidades, após o devido processo legal; 

i) providenciar equipes de plantão na área de saúde, sinalização e trânsito durante toda a festa/evento;  

j) providenciar liberações e o pagamento das taxas para a realização do evento junto aos órgãos competentes (polícia civil, 

polícia militar, corpo de bombeiros), se houver; 

k) providenciar segurança e limpeza do evento; 

l)fornecer energia elétrica compatível com as necessidades do evento, incluindo custeio do consumo, acesso principal e 

pontos para distribuição. 

m) fornecer toda instalação hidráulica e rede de esgoto, bem como pelo fornecimento de água e custeio do consumo. 

8.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

a) Fornecer todos os materiais necessários para execução do serviço descrito neste Termo de Referência; 

b) manter as condições da habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a execução do contrato;  

c) Responsabilizar-se pela remuneração de todos os profissionais contratados para a execução dos serviços previstos neste 

Termo de Referência, bem como a imediata substituição no caso de ausências ou a não correspondência das funções 

pretendidas com a contratação; 

d) Responsabilizar-se pelas obrigações sociais de proteção aos profissionais por ela contratados, bem como todas as 

obrigações da execução contratual, incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, seguros, 

uniformes, alimentação, deslocamento e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações 
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decorrentes deste Termo de Referência; 

e) Manter um ambiente de ordem e respeito no local do evento, promovendo o bem-estar geral e as relações de cordialidade 

entre todos os envolvidos nesta produção, repudiando atos de agressão física e moral de qualquer espécie e se necessário 

afastando os elementos que os provocaram; 

f) Prestar treinamento a sua equipe quanto à programação e a estrutura física do evento, localização dos banheiros, pontos 

de acesso, postos de informações, pontos de entrada e saída e demais assuntos pertinentes aos serviços contratados; 

g) Atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata no limite do quantitativo registrado; 

h) Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar 

incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, alimentação, equipamentos, insumos, mão de obra, fretes, 

embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita 

execução dos serviços; 

i) Responsabilizar-se pelo recolhimento de material após o evento, ressarcindo os eventuais prejuízos causados à Contratante; 

j) Manter suporte inerente aos serviços a serem executados, garantindo um serviço de alto padrão, sem nenhum custo 

adicional para a Contratante e prestar manutenção geral em todas as estruturas montadas durante o período de realização do 

evento. 

 

9 DA RESCISÃO DA ATA 

9.1 Constituem motivo para rescisão da Ata: 

9.1.1 O não cumprimento de cláusulas constantes na presente Ata, especificações e prazos; 

9.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas, especificações e prazos; 

9.1.3 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, 

total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e na Ata; 

9.1.4 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

assim como as de seus superiores; 

9.1.5 O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

9.1.6 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

9.1.7 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

9.1.8 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a entrega dos bens; 

9.1.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 

autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se 

refere o edital; 

9.1.10 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo 

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 
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direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

9.1.11 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA pelos produtos já 

entregues, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

9.1.12 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução. 

9.1.13 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, em observância do art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal de 1988, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

9.2 Decidido pela rescisão da Ata, será executada da seguinte forma: 

9.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos itens 9.1.1 à 9.1.10 e 9.1.12 à 

9.1.13. 

9.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE; 

9.2.3 Judicial, nos termos da legislação; 

9.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

9.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 9.1.9 à 9.1.12, desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será 

este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

9.5 Será assegurado, a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla defesa. 

 

10 DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 As Licitantes participantes desta Licitação e, principalmente, a Licitante vencedora, sujeitar-se-ão, no que couber às 

sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

10.2 Pelo comportamento incorreto da Licitante no decorrer do Processo Licitatório a Licitadora poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar a Licitante as seguintes penalidades: 

10.2.1 Advertência, no caso de faltas que não motivem a aplicação de multas. 

10.2.2 Multa, conforme os seguintes critérios: 

10.2.2.1 No valor de 1% (um por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de acumulação de 03 

(três) advertências; 

10.2.2.2 No valor de 2% (dois por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de impedir, perturbar 

ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

10.2.2.3 No valor de 5% (cinco por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de apresentar 

declaração em falso no processo, sem prejuízo de demais processos administrativos e jurídicos; 

10.2.2.4 No valor de 10% (dez por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata se der causa à Declaração de 

Inidoneidade; 

10.2.2.5 No valor de 10% (dez por cento) do valor do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de 
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inobservância de quaisquer das condições do item 02 do mesmo; 

10.2.2.6 No valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia no atraso injustificado, ou com justificativa não aceita pela 

autoridade superior competente na entrega da mercadoria / prestação do serviço. 

10.2.3 Suspensão de Participação em licitações com o Município de Apiúna, pelo prazo de 02 (dois) anos, no caso de 

quaisquer dos motivos expostos nos itens 10.2.2.2 à 10.2.2.5 e 10.2.4.1 à 10.2.4.2. 

10.2.4 Declaração de Inidoneidade, nos seguintes casos: 

10.2.4.1 Se o valor acumulado das multas ultrapassarem o 10% (dez por cento) do valor do valor total vencido pelo licitante 

registrado em ata; 

10.2.4.2 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

10.2.4.3 Tenham praticado atos ilícitos e/ou a não entrega do objeto deste edital, visando a frustrar os objetivos da licitação; 

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

10.2.5 Será assegurada, a parte que tiver dado motivo à penalidade, o contraditório e a ampla defesa. 

10.3 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pago ou lhe seja relevada a 

multa imposta. 

 

11 DO FORO 

11.1 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável, e/ou 

litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca 

de ASCURRA/SC. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, o presente instrumento em vias de igual 

teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinados. 

 

 

 

Apiúna, 20 de outubro de 2022. 

 MARCELO DOUTEL DA SILVA 

MUNICÍPIO DE APIÚNA 

Prefeito de Apiúna 

CONTRATANTE 

 

 

EMPRESA: 
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LIND GUIMAR MACHADO EPP 

LIND GUIMAR MACHADO 

Contratada 
 

E3 EVENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI EPP 

EDER COELHO 

Contratada 
  

 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2022
Publicação Nº 4260536

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 51939970E7E3C47B6537A47706027DEA6F621863
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO. Local da Abertura: Prefeitura de Apiúna, Rua Quintino Bocaiúva, 204, 1º andar, sala 12, centro, Apiúna/SC, 89135-
000. Data/ Hora autenticação de documentos, credenciamento e protocolo envelopes: até 10/11/2022 às 09 horas. Data/Hora da Abertura 
dos envelopes e julgamento das propostas: a partir das 09 horas e 10 minutos do dia 10/11/2022. Maiores Informações Fone 47 3353 2000, 
edital completo disponível em www.apiuna.sc.gov.br
Marcelo Doutel da Silva /Prefeito de Apiúna

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 124/2022
Publicação Nº 4258911

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B197B265211E39F1984CFC95149CEB1826993B39
PREFEITURA DE APIÚNA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 124/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE E EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA, ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA/ESTRADA DA SUBIDA - TRECHO 02 NO MUNICÍPIO DE API-
ÚNA/SC, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO CONVÊNIO P+B n. 912234/2021, OPERAÇÃO n. 1075941-13, PROGRAMA 
APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINIS-
TÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE APIÚNA/SC, com fornecimento de material, 
mão de obra e equipamentos necessários - conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Projeto, 
descritos nos Anexos integrante deste edital, em conformidade com os anexos do presente Edital.

O Município de Apiúna, SC, torna público para conhecimento dos interessados que até às 09:00 horas do dia 09/11/2022, estará recebendo 
envelopes para selecionar a melhor proposta para o objeto acima identificado. Local da Abertura: Prefeitura de Apiúna, 1° andar, sala nº 12, 
Rua Quintino Bocaiúva, 204, Centro, Apiúna/SC. Abertura da sessão a partir das 09:05 horas do dia 09/11/2022.
Maiores Informações: Fone 47 3353 2000 ou nos e-mails: licita@apiuna.sc.gov.br/licitacao@apiuna.sc.gov.br. Edital completo no site www.
apiuna.sc.gov.br.
Data: 21/10/2022
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito de Apiúna

http://www.apiuna.sc.gov.br
mailto:licita@apiuna.sc.gov.br/licitacao@apiuna.sc.gov.br
http://www.apiuna.sc.gov.br
http://www.apiuna.sc.gov.br
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CONVOCAÇÃO DE QUARTO COLOCADO ITEM 11 - PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2022 
FMS

Publicação Nº 4263838

PREFEITURA DE APIÚNA
CONVOCAÇÃO DE QUARTO COLOCADO
PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2022 FMS
ITEM 11 - ALPRAZOLAM 1MG, COMPRIMIDO, EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 600 COMPRIMIDOS.
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE..
O MUNICÍPIO DE APIÚNA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 79.373.767/0001-16, com sede à Rua Quintino Bo-
caiúva, 204, Bairro Centro, CEP 89.135-000 – Estado de Santa Catarina, devido à desistência do primeiro colocado do item 11, do Pregão 
Eletrônico com Registro de Preço nº 11/2022 fms, e obedecendo orientação do Setor Jurídico, convocamos a CENTERMEDI-COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 03.652.030/0003-32, na condição de quarta colocada no referido item, se aceita assumir o item 
nas mesmas condições do primeiro colocado, com o valor de R$ 0,0550.
Prazo para manifestação: até as 17 horas do dia 21/10/2022.
Apiúna, 18/10/2022.
Marcelo Doutel da Silva/Prefeito de Apiúna.

CONVOCAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO ITEM 11 - PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 
11/2022 FM

Publicação Nº 4262989

PREFEITURA DE APIÚNA
CONVOCAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO
PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2022 FMS
ITEM 11 - ALPRAZOLAM 1MG, COMPRIMIDO, EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 600 COMPRIMIDOS.
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
O MUNICÍPIO DE APIÚNA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 79.373.767/0001-16, com sede à Rua Quintino Bo-
caiúva, 204, Bairro Centro, CEP 89.135-000 – Estado de Santa Catarina, devido à desistência do primeiro colocado do item 11, do Pregão 
Eletrônico com Registro de Preço nº 11/2022 fms, e obedecendo orientação do Setor Jurídico, convocamos a A G KIENEN & CIA. LTDA, 
CNPJ: 82.225.947/0001-65, na condição de terceira colocada no referido item, se aceita assumir o item nas mesmas condições do primeiro 
colocado, com o valor de R$ 0,0550.
Prazo para manifestação: até às 17 horas do dia 21/10/2022.
Apiúna, 18/10/2022.
Marcelo Doutel da Silva/Prefeito de Apiúna.

CONVOCAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO ITEM 204 - PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 
11/2022 FM

Publicação Nº 4262995

PREFEITURA DE APIÚNA
CONVOCAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO
PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2022 FMS
ITEM 204 - TOBRAMICINA 3MG/ML, SOLUCAO OFTALMICA, FRASCO DE 5ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARTUCHO, OU COM NO MAXI-
MO 50 FRASCOS, EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA, DE ACORDO COM A PUBLICACAO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
O MUNICÍPIO DE APIÚNA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 79.373.767/0001-16, com sede à Rua Quintino Bo-
caiúva, 204, Bairro Centro, CEP 89.135-000 – Estado de Santa Catarina, devido à desistência do primeiro colocado do item 204, do Pregão 
Eletrônico com Registro de Preço nº 11/2022 fms, e obedecendo a orientação do Setor Jurídico, convocamos a MEDILAR IMPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES, CNPJ: 07.752.236/0001-23, na condição de terceira colocada no referido item, se 
aceita assumir o item nas mesmas condições do primeiro colocado, com o valor de R$ 6,38
Prazo para manifestação: até às 17 horas do dia 21/10/2022.
Apiúna, 20/10/2022.
Marcelo Doutel da Silva/Prefeito de Apiúna.

PORTARIA 0811/2022
Publicação Nº 4264760

PORTARIA Nº 0811/2022
De 20 de outubro de 2022

DESIGNA LAERCIO JOSE VILLAIN COMO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 50/2022

Marcelo Doutel da Silva, Prefeito, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, considerando os decretos 2994/2018 de 23/07/2018 
e 3910/2021 de 16/08/2021, e o artigo 67 da Lei n° 8666/93.

RESOLVE
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Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das 
cláusulas estabelecidas no(s) Contrato(s) a seguir relacionado(s) conforme atribuições e responsabilidades dispostas na Instrução Norma-
tiva CI N°04/2018:

Relação de Servidores
Função Nome Matrícula Nº
Gestor da Ata JANAINA FOLQUENING MOTTA 134910
Fiscal da Ata LAERCIO JOSE VILLAIN 25500
Auxiliar do Fiscal da Ata LURDES DA SILVA 101672

Relação de Contrato(s)/Ata(s)
Ata n° Objeto Empresa Contratada

50/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRU-
TURA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA/SC

LIND GUIMAR MACHADO EPP

E3 EVENTOS E NEGOCIOS MOBILIARIOS

Art. 2° - Na ausência do servidor designado no artigo 1°, ficará automaticamente designado a servidora LURDES DA SILVA matrícula 101672 
pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.

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

Prefeitura Municipal de Apiúna, em 20 de outubro de 2022.

Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0812/2022
Publicação Nº 4264763

PORTARIA Nº 0812/2022
De 20 de outubro de 2022
NOMEIA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022

Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 19, parágrafo §4° da Lei 
Complementar n° 95/2008 de 01/09/2008,

RESOLVE

Art. 1° - Nomear comissão de avaliação para avaliação de Prova de Conceito na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOF-
TWARES NATIVOS, DE PLATAFORMA WEB, PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, NO MODO LOCAÇÃO 
DE LICENÇAS DE USO DE PROGRAMAS, SEM LIMITE DE USUÁRIOS. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUN-
CIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO 
DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO, HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA 
CENTER E TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA

I - Presidente: JANAINA FOLQUENING MOTTA matrícula 134910, ocupante do cargo SECRETÁRIO MUNICIPAL.

II - Secretário: MAICON BERNARDI, matrícula 40916, ocupante do cargo de CONTROLADOR INTERNO.

III - Membro: JEFERSON GADIEL DUBIELLA PEREIRA, matrícula 113620, ocupante do cargo de DIRETOR DE FROTA.

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

Prefeitura Municipal de Apiúna, em 20 de outubro de 2022.

Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRONICO - 126/2022
Publicação Nº 4264369

PREFEITURA DE APIÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES NATIVOS, DE PLATAFORMA WEB, PARA FORNECIMENTO DE SISTE-
MA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, NO MODO LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE PROGRAMAS, SEM LIMITE DE USUÁRIOS. INCLUI 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 65

AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTA-
ÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E 
EVOLUTIVA, BEM COMO, HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER E TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO 
DE REFERÊNCIA

A sessão pública dar-se-á por meio de Sistema Eletrônico no Portal de Licitações no endereço “http://comprasbr.com.br”, conforme datas 
e horários a seguir:

INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTA: 21/10/2022 – 15 horas.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08/11/2022 – 09horas

ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES: a partir das 09h10min do dia 08/11/2022.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://comprasbr.com.br.

ENDEREÇO FÍSICO: Prefeitura Municipal de Apiúna, Térreo, Sala 12, Rua Quintino Bocaiúva, 204, Centro, Apiúna/SC.

HORÁRIO DE EXPEDIENTE: segunda a sexta-feira, das 07h30min ás 12h00min e das 13h30min ás 17h00min.

E-MAIL: licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br.

TELEFONE/FAX: 47 3353 2000.

Marcelo Doutel da Silva / Prefeito
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Araranguá

Prefeitura

ATA DE HABILITAÇÃO TP 192/2022
Publicação Nº 4265827

 

 

MUNICIPIO DE ARARANGUA 
Compras e Contratos 

Ata de Recebimento de Documentos 
Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação: 197 Entidade - Processo Administrativo - 

Minuta - Licitação: 2153 
 

Pág 1 / 1 
 

 

IPM Sistemas Ltda 
Atende.Net - WCO v:2015.04 

Identificador: WCO501101-10587-YHCHZYSGIARP-0 - Emitido por: MARCIO MICHEL JUMES DE SOUSA 20/10/2022 10:45:25 -03:00 
 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
 
 

Licitação: Tomada de Preços - 193/2022 
 
      Às nove hora(s) e zero minuto(s), do vigésimo dia, do mês de Outubro de dois mil e vinte e dois na sala de 
licitações do(a)  MUNICIPIO DE ARARANGUA, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada pela Portaria Nº 10274/2022 e suas alterações. Após serem analisados os documentos, 
constatou-se que as empresas que apresentaram seus documentos com a devida regularidade foram: 
 
 
 

Cód. Participante Nome 
1283731 FREITAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
3673537 V. DA ROCHA SERVIÇOS 
4138007 CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA 
 
As empresas inabilitadas foram:  
 
 
Cód. Participante Nome 
2667363 NOSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
3675670 CONSTRUTORA DE PIERIECORREA EIRELI 
NOSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA: Por não apresentar comprovante de registro do 
engenheiro responsável pela empresa junto ao CREA item 6.2.4.1 e CAT do engenheiro apresentado não atende 
o item 6.2.5.1, pois trata de reforma de edificação. 
 
CONSTRUTORA DE PIERIECORREA EIRELI: Por apresentar atestado de capacidade técnica inferior ao 
exigido no item 6.2.5.1 e não apresentação da garantia da proposta conforme item 6.2.8. 
 
Nada mais havendo a tratar após ser lida e aprovada será assinada e encerrada a presente ata.  
 
Representantes Nome 
GERSON CARDOSO 
SILVERIO 

FREITAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CESAR PORTO VIEGAS NOSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
CRISTIANO COSTA V. DA ROCHA SERVIÇOS 
ANA CAROLINA 
PEREIRA  

CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA 
  

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 
 

____________________________ 
ELIZIANE APARECIDA DAUMANN 

Membro 

 

____________________________ 
LETICIA MACHADO ZUANAZZI DA SILVA 

Membro 

  

____________________________ 
GESSE ESPINDOLA GOMES 

Presidente 

 

____________________________ 
LILIANE SILVA DE SOUZA 

Membro 

  

____________________________ 
JEANN CARLO RAMOS BARBOSA 

Membro 
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AVISO DE LICITAÇÃO N° 6/2022 - SASH - REPUBLICAÇÃO
Publicação Nº 4263069

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B021D3801E58E8F8CDB36C03D7092D42F13E0455
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 6/2022 – SASH - REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de mobiliários e aparelhos de ar condicionado para estruturação da rede de proteção social básica do Município de 
Araranguá.

TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 13h45min do dia 04 de novembro de 2022, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br,

INICIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Às 14h00 do dia 04 de novembro de 2022, no endereço eletrônico www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, horário de Brasília – DF.

REGIMENTO: Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02, Lei Complementar 123/2016, Lei Complementar 147/2014 e Decreto Municipal nº 
2.676/05, Lei Complementar n° 310/2021.

EDITAL COMPLETO E INFORMAÇÕES: Esta à disposição dos interessados no horário de expediente da Prefeitura e no endereço eletrônico: 
www.ararangua.sc.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala do Departa-
mento de Licitações da Prefeitura de Araranguá.

Araranguá, SC, 20 de outubro de 2022.

Cesar Antonio Cesa
Prefeito

Liliane Silva de Souza
Pregoeira

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.ararangua.sc.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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Armazém

Câmara muniCiPal

PRORROGA PRAZO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
DE ARMAZÉM/SC

Publicação Nº 4264122

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  ARMAZÉM 

 

 
 

Praça José Diomário da Rosa, 150 – Centro – Armazém – SC – CEP 88.740-000 – Tel. (48) 3645-0008 
 e-mail:contabilidadecamara@armazem.sc.gov.br 

  

PRORROGA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2021 

 

 

A Câmara Municipal de Vereadores de Armazém, neste ato representada por 

Seu Presidente, Regis Maciano Beckahuser, no uso de suas atribuições, em conformidade com 

o item 9.3 do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2021, decide pela 

Prorrogação por mais 1 (um) ano, do respectivo Processo Seletivo Simplificado n° 01/2021, 

destinado a contratação temporária das funções de Contador (a) para atuação no Poder 

Legislativo Municipal, por meio de contrato por excepcional interesse público, por prazo 

determinado, nos termos e condições estipulados no supramencionado Edital. 

 

 

Armazém – SC, 21 de outubro de 2022. 

 

 

 

REGIS MACIANO BECKHAUSER 
Presidente 
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Arroio Trinta

Prefeitura

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0071/2022
Publicação Nº 4264214

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B3938D1B006461341CB805749CF0A3653B8ABB6A

 
1 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
O Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação, conforme descrição abaixo: 
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0071/2022 - PR. 
Tipo: Menor preço. 
Forma de Julgamento: Por item. 
 
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa objetivando a contratação de empresa 
especializada para locação, montagem e desmontagem de Tendas, necessárias para a 
realização da Tradicional Festa dos Motoristas e o Futebol Solidário, de acordo com 
as exigências estabelecidas pelo Edital e seus anexos. 
 
Regimento: Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
Entrega dos Envelopes:  Até às 09:00 do dia 03/11/2022. 
Abertura dos Envelopes: Às 09:30 do dia 03/11/2022. 
 
Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido junto ao Departamento de Licitações da 
Prefeitura através dos e-mails:   compras1@arroiotrinta.sc.gov.br 
compras2@arroiotrinta.sc.gov.br ou através do Site: www.arroiotrinta.sc.gov.br. 
 
Informações e esclarecimentos no endereço: Rua XV de Novembro, 26, Centro, de segunda 
a sexta feira, no horário normal de Expediente ou pelo fone/fax: (0xx 49) 35356000. 
 

 
Arroio Trinta - SC, 19 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 
 

ALCIDIR FELCHILCHER  
Prefeito Municipal 
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TERMO ADITIVO Nº 0001/2022
Publicação Nº 4264543

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 779258DBBECCA9D54417A6611D59D9DB18BBCC7B

 

1 
 

TERMO ADITIVO 0001/2022 AO CONTRATO Nº0067/2022, 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0135/2022, PREGÃO PRESENCIAL 
Nº0063/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXTENSÃO 
DE REDE ELÉTRICA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ARROIO TRINTA E A EMPRESA CONDUVALE. 
  
Termo Aditivo ao Contrato de compra e venda que entre si celebram a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA - SC, pessoa 
jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 
82.826.462/000-27, com sede a Rua XV de novembro, 26, em Arroio Trinta - 
SC, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, ALCIDIR FELCHILCHER, portador do  CPF sob nº 
518.040.009-06   e Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado 
na Rua XV de Novembro, Centro, Município de Arroio Trinta – Santa Catarina 
e de outro lado à empresa, CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 
85.326.668/0001-86, com sede na Rodovia SC 355 nº 2545, Sala 01, P. Das 
Videiras,  município de Videira - SC, doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo Senhor, LAUVIR CENCI, inscrito no CPF sob 
N° 422.747.539-20 e Carteira de Identidade nº 1.152.580, residente e 
domiciliado na cidade de Videira – Estado de SC, que de acordo com o 
Processo Licitatório N° 0135/2022, Pregão Presencial Nº0063/2022, 
doravante denominado o processo e que se regerá pela Lei Complementar 
123/06, Lei nº 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e demais 
normas legais pactuam o presente Termo Aditivo, em conformidade com o Art. 
57, § 1º Inciso II da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA ADITIVA PRIMEIRA - DURAÇÃO DO CONTRATO 
Fica aditivada a vigência do Contrato 0067/2022, por mais 45(quarenta e cinco) 
dias, ou seja de 22 de outubro de 2022 a 06 de dezembro de 2022. 

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA – As demais cláusulas do contrato original, 
permanecem inalteradas. 

 
 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente em 
03 cópias de iguais teor, que, depois de lido e achado conforme, e assinado pelas 
partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 
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2 
 

 
Arroio Trinta – SC, 19 de outubro de 2022. 

CONTRATANTE: 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA 
CNPJ 82.826.462/0001-27 

ALCIDIR FELCHILCHER 
Prefeito Municipal 

                                             CONTRATANTE 
 
CONTRATADA: 
 
 
 

CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA 
 CNPJ nº. 85.326.668/0001-86  

LAUVIR CENCI 
 CPF N° 422.747.539-20 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

 

 

MICHEL JUNIOR SERIGHELLI 
CPF Nº: 000.077.349-21 
 

 

VALCIR AFONSO SERIGHELLI 
CPF N: 027.783.989-02 
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3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO ADITIVO 0001/2022 

CONTRATO Nº 0067/2022 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0070/2022
Publicação Nº 4263676

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 11C75F1213DCE65A3F3AF9EEEAEC7A5C08812C84

 

 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
 
Processo Administrativo Nº 0160/2022 - DL 
Dispensa por Justificativa  Nº 0070/2022 - DL 
 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão 

proferida pela Comissão designada através do Decreto nº 2301, bem como o parecer favorável 

emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à legislação 

pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93, resolve: 

RATIFICAR a presente Dispensa por Justificativa, do tipo Menor preço Por item, 

embasada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Aquisição de peça, Conjunto 

Válvula (Solenóide) para o Trator de Esteira CASE 1150L, em atendimento as 

necessidades da Secretaria de Infraestrutur , nestes termos: 

Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:  

 2207 - ROLEPEÇAS - PEÇAS   E ROLAMENTOS LTDA (02.423.263/0001-39) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida Marca Quantidade 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 

38626 - Conjunto Válvula - 
Solenóide 
Para o Trator de Esteira 
CASE 1150L;  
Cód. 87327451  
Peça Genuína 

CONJ  1 4.860,00 4.860,00 

Total (R$): 4.860,00 
 

Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em 

seguida.  

Arroio Trinta - SC, 20/10/2022. 
 
 
 

Alcidir Felchilcher. 
Prefeito de Arroio Trinta. 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0070/2022
Publicação Nº 4265825

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DD777EA593B7BF601FDD1DD2A48DD205DF8BC407

 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
 
 

Processo Administrativo nº:  0154/2022 - PR 
Pregão Presencial nº: 0070/2022 - PR  
 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 
 
O Prefeito Municipal de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a 

decisão proferida pela Pregoeira designada através do Decreto nº 2300, bem como o parecer 

favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à 

legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93 e 

no art. 4º, XXII da Lei 10.520/2002, resolve: 

 HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, do tipo Menor preço Lote, 

tendo como objeto a ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS, EM 

ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DAS 

SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM AS 

EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS., nestes termos: 

 

Licitantes vencedores e seus respectivos itens:  

 
 2891 - JANDERSON BARBACOVI - ME (21.066.720/0001-20) 

 

Lote Item Material/Serviço Unid. 
medida Qtd 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

3 18 
38609 - Refeição Pronta - 
Almoço 
Com o seguinte cardápio:  

Un 180 55,20 9.936,00 
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- Churrasco de Gado;  
- Galeto;  
- Linguicinha;  
- Pão;  
- Macarrão;  
- Arroz;  
- Maionese;  
- Fritas;  
- Saladas: mínimo de 3 tipos; 
- Sobremesa: mínimo de 2 
tipos.  
OBS.: O licitante vencedor 
deverá disponibilizar o local 
para realização do almoço, 
que será servido em forma de 
buffet, contendo ainda todos 
os itens necessários para 
servir os almoços, tais como 
pratos, guardanapos, copos e 
talheres. 

3 19 

38610 - Refrigerante 
Contendo 2 litros;  
Marca de Referência: Coca 
cola ou Guaraná 

Un 40 8,50 340,00 

Valor Total 10.276,00 
 

 

 

 2829 - Panificadora Bolo Fofo (15.170.726/0001-40) 

 

Lote Item Material/Serviço 
Unid. 
medi

da 
Marca Qtd 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 1 

38580 - MINI 
PASTEL FRITO 
COM CARNE DE 
GADO. 
Tamanho mini;  
Peso aproximado de 
25 gramas; 

Un Fabricação 
própria 1.000 0,91882 918,82 

1 2 

38581 - MINI 
ENRROLADINHO 
FRITO DE 
SALSICHA. 

Un Fabricação 
própria 600 1,0575 634,50 
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Tamanho mini;  
Peso médio de 25 gr; 
Massa de canudinho. 

1 3 

38582 - MINI 
PASTEL ASSADO 
COM CARNE DE 
GADO. 
Tamanho mini;  
Peso médio de 25 gr. 

Un Fabricação 
própria 600 1,04884 629,30 

1 4 

31815 - Pão de queijo  
Tamanho médio e peso 
de 40gr podendo ter 
variação de até 10%. 
Ingredientes com ovos, 
azeite, polvilho azedo, 
queijo,leite com 
gluten. Com valor 
energético por unidade  
de 55kcal; 
carboidratos 
9g;proteínas 1,3 g; 
gordura totais 1,4g ; 
gordura trans, saturada 
e fibra alimentar  0 g; 
sódio com 21 mg. 

Un Fabricação 
própria 400 1,55158 620,63 

1 5 

26576 - Pizza mista  
Com queijo, milho, 
ervilha, presunto 
cozido, cebola e 
azeitona, assada, peso 
não inferior a 700 gr, 
cortada em 16 pedaços 
em formato de 
triângulos. 

Un Fabricação 
própria 30 26,43761 793,13 

1 6 

31810 - Cuca de 
goiaba com 
cobertura de farofa 
doce  
Tamanho mínimo de 
30x40 servida em 
bandeja grande de 
plástico. 

Un Fabricação 
própria 7 36,57058 255,99 

1 7 

31809 - Cuca de 
cenoura com 
cobertura de 
chocolate 
Tamanho mínimo de 

Un Fabricação 
própria 7 33,90948 237,37 
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30 x 40 servida em 
bandeja grande de 
plástico. 

1 8 

31811 - Cuca Nega 
maluca 
Recheada com 
brigadeiro e coco , 
com cobertura de nega 
maluca e chocolate 
granulado.  
Tamanho mínimo de 
30 x 40 servida em 
bandeja grande de 
plástico. 

Un Fabricação 
própria 6 38,90229 233,41 

1 9 

31812 - Cuca salgada 
Assada recheada com 
queijo, milho, ervilha, 
cebola e tomate, 
palmito .  
Tamanho mínimo de 
30 x 40 servida em 
bandeja grande de 
plástico. 

Un Fabricação 
própria 12 39,99446 479,93 

1 10 

31831 - Sonho 
pequeno de doce de 
leite. 
Sonho pequeno assado 
recheado com doce de 
leite , peso não inferior 
a 40 gr, passado no 
açúcar com canela. 

Un Fabricação 
própria 400 1,8723 748,92 

1 11 
28996 - Crostoli 
salgado  
Pacote de 1 kg 

KG Fabricação 
própria 11 24,26192 266,88 

1 12 

31751 - Suco de uva 
integral  
Concentrado 1l. 
Elaborado a partir de 
uvas tintas, através de 
um processo que 
assegura ao produto 
todo o valor nutritivo 
da fruta. 100% natural, 
excelente para ser 
apreciado em qualquer 
ocasião, sua acidez 
equilibrada leva a uma 

Un Prats 140 10,89576 1.525,41 
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agradável sensação de 
refrescância. Contém 
hidratos de carbono, 
proteínas, sais 
minerais, vitaminas, 
em especial do 
complexo B e outros 
elementos importantes 
para a saúde. Suas 
propriedades 
terapêuticas estimulam 
as funções hepáticas, 
auxiliam o processo 
digestivo acelerando o 
metabolismo, 
eliminando o ácido 
úrico, aumenta a 
dilatação dos vasos 
sanguíneos e contribui 
para a redução de risco 
de infarto. 100% 
natural, não contendo 
gluten. 

1 13 

26525 - Suco natural 
concentrado  
Sabor laranja, 
embalagem 500ml. 
 Sabor 100% natural 
da fruta, sem aditivos 
químicos, nem 
corantes e 
conservantes. 

Un Prats 320 7,25517 2.321,65 

1 14 

31808 - Cuca de 
banana caramelizada 
Tamanho mínimo de 
30 x 40 servida em 
bandeja grande de 
plástico. 

Un Fabricação 
própria 2 34,75028 69,50 

1 15 28995 - Crostoli doce 
com calda de açúcar KG Fabricação 

própria 1 20,55199 20,55 

1 16 

31813 - Enrolado de 
salsicha  
salsicha inteira 
enrolada com massa de 
canudinho  – frita. 

Un Faricaçao 
Propria 200 2,98182 596,36 

1 17 38607 - Mini Rizolli 
Frito  

Un Fabricação 
própria 200 0,98816 197,63 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 79

Com Recheio de 
Frango com catupiri; 
Peso médio de 25gr. 

Total (R$): 10.549,98 
 

Arroio Trinta – SC, 20 de outubro de 2022. 
 
 

 
Alcidir Felchilcher 
Prefeito Municipal 
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Ascurra

Prefeitura

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45-2022
Publicação Nº 4263736

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 45/2022

O MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, com sede na Rua Benjamin Constant, n.º 221, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.772/0001-61, 
representado pelo Secretário de Administração e Planejamento, Sr. LEANDRO CHIARELLI, denominado CONTRATANTE e a empresa CONS-
TRUTORA F&F EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.595.052/0001-37, com endereço à Rua 15 de 
novembro, nº 453, Bairro Centro cidade de Ibirama (SC), representado pelo Senhor ANDRÉ ROEPKE, denominada CONTRATADA, resolvem, 
de comum acordo, celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n. 45/2022, formalizado através do Edital de Tomada de 
Preços n. 27/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo para a conclusão da obra em 70 (setenta) dias, a contar de 22/8/2022, até o prazo limite de 31/10/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO

De acordo com requerimento da contratada, e parecer técnico do Engenheiro Civil deste Município, as condições determinantes para adição 
de prazo foram as seguintes:

- Devido a serviços já executados pela empresa vencedora do processo licitatório restaram com problemas, os quais já foram devidamente 
identificados e apontados pela municipalidade, sendo concedido prazo para que a empresa possa executar os reparos necessários.

- Conclusão: Para conclusão/finalização da obra, devido às condições relatadas, a empresa necessitará de uma adição de prazo, com no 
mínimo 70 (setenta) dias, de 22/8/2022 à 31/10/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato administrativo n. 45/2022.

Ascurra, 10 de agosto de 2022.

LEANDRO CHIARELLI
Secretário de Administração e Finanças
Contratante

ANDRÉ ROEPKE
Representante
Contratada

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9-2022
Publicação Nº 4263730

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 9/2022

O MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, com sede na Rua Benjamin Constant, n.º 221, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.772/0001-61, 
representado pelo Secretário de Administração e Planejamento, Sr. LEANDRO CHIARELLI, denominado CONTRATANTE e a empresa CONS-
TRUTORA F&F EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.595.052/0001-37, com endereço à Rua 15 de 
novembro, nº 453, Bairro Centro cidade de Ibirama (SC), representado pelo Senhor ANDRÉ ROEPKE, denominada CONTRATADA, resolvem, 
de comum acordo, celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n. 09/2022, formalizado através do Edital de Tomada de 
Preços n. 1/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo para a conclusão da obra em 118 (cento e dezoito) dias, a contar de 4/9/2022, até o prazo limite de 31/12/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO

De acordo com requerimento da contratada, e parecer técnico da Engenheira Civil deste Município, as condições determinantes para adição 
de prazo foram as seguintes:
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- Devido a paralisação dos serviços por aproximadamente 60 dias consecutivos, sem prévia manifestação por parte da empresa, o que 
ocasionou atraso no cronograma da obra. Considerando que a mesma alega que os serviços já executados pela empresa vencedora do 
processo licitatório restaram com problemas, os quais já foram devidamente identificados e notificados pela municipalidade. Considerando 
a necessidade de continuação da obra para o total cumprimento do objeto se faz necessário o aditivo de prazo, sendo assim, o novo prazo 
para conclusão da obra de construção do espaço integrado de atividades complementares da rede de ensino passa a ser 31/12/2022.

- Conclusão: Para conclusão/finalização da obra, devido às condições relatadas, a empresa necessitará de uma adição de prazo, com no 
mínimo 118 (cento e dezoito) dias, de 4/9/2022 à 31/12/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato administrativo n. 9/2022.

Ascurra, 2 de setembro de 2022.

LEANDRO CHIARELLI
Secretário de Administração e Finanças
Contratante

ANDRÉ ROEPKE
Representante
Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59-2022
Publicação Nº 4263751

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 59/2022

O MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, com sede na Rua Benjamin Constant, n.º 221, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.772/0001-
61, representado pelo secretário de administração e planejamento, Sr. LEANDRO CHIARELLI, denominado CONTRATANTE e a empresa 
CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA, com sede na Rua Augusto Hasse nº 690, Bairro Benedito, cidade de Indaial (SC), inscrita no 
CNPJ sob n. 43.887.548/0001-08, neste ato representado por seu representante legal, Senhor ANDERSON MINATTI SCHMIDT, denominada 
CONTRATADA, resolvem de comum acordo, celebrar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n. 59/2022, formalizado através 
do Edital de Tomada de Preços n. 39/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo para a conclusão da obra em 105 (cento e cinco) dias, a contar de 17/9/2022, até o prazo limite de 31/12/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO

De acordo com requerimento da contratada, e parecer técnico do Engenheiro Civil deste Município, as condições determinantes para adição 
de prazo foram as seguintes:

- Devido a serviços complementares executados pela municipalidade, sendo a retirada de um grande volume de material com a finalidade 
de suavizar a curva existente no trecho 06 da Rua Ribeirão São Paulo. Em virtude da execução de taludes e bancas para deslocamento de 
parte da via existente, bem como devido ao atraso dos serviços em decorrência do período de chuvas se faz necessário maior prazo para 
finalização da obra.

- Conclusão: Para conclusão/finalização da obra, devido às condições relatadas, a empresa necessitará de uma adição de prazo, com no 
mínimo 105 (cento e cinco) dias, de 17/9/2022 à 31/12/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato administrativo n. 59/2022.

Ascurra, 29 de agosto de 2022.

MUNICÍPIO DE ASCURRA
LEANDRO CHIARELLI
CONTRATANTE

CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA
ANDERSON MINATTI SCHMIDT
CONTRATADA



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 82

Atalanta

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA

Publicação Nº 4263619

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

O Prefeito Municipal de Atalanta/SC, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGOU o Processo Administrativo nº 1/2022 – Pregão Eletrô-
nico nº 1/2022 - FMAS, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, 0 KM, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CRAS, PARA ATENDIMENTO A PROGRAMAÇÃO FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA E O MUNICÍPIO DE ATALANTA 
– SC, SOB O NÚMERO 55901420180201901 e ADJUDICOU o objeto licitado em favor da empresa HORIZONTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
LTDA (CNPJ 30.941.270/0001-68) em 20 de outubro de 2022, no valor total de R$ 72.800,00 (setenta e dois mil e oitocentos reais).

Atalanta, 20 de outubro de 2022.

Juarez Miguel Rodermel
Prefeito Municipal
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Balneário Arroio do Silva

Prefeitura

PORTARIA 1493/2022
Publicação Nº 4264776

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 1493/2022

O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE

Art. 1º EXONERAR GISELE MACIEL BORGES admitida em 23/06/2022 para exercer o cargo de PROFESSORA, do quadro temporário de 
pessoal, da Administração Municipal de Balneário Arroio do Silva.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 17 de Outubro de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças
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Câmara muniCiPal

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 004, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265392

 

 
 
 
 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
 CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 
 

Avenida Cantuário dos Santos Vieira - nº 218 - Centro - Balneário Arroio do Silva/SC 

Fone: (48) 3526-2035 – E-mail: administracao.camaraarroio@gmail.com 

 

 
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 004, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 

 
 

INSTITUI PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA DE 
VEREADORES DE BALNEÁRIO ARROIO DO 
SILVA/SC, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, DIA 
DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E 
ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

VANDERLEI DE SOUZA, Presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio 
do Silva/SC, no exercício das atribuições do seu cargo, em especial às estabelecidas no artigo 22, 
inciso III, da Lei Orgânica Municipal, c/c com o disposto no artigo 33, incisos II, V e XII, da 
Resolução nº 04/2017, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de 
Balneário Arroio do Silva/SC e; 

 
CONSIDERANDO que compete ao Presidente da Câmara dirigir, executar e disciplinar 

os trabalhos legislativos e administrativos do Poder Legislativo Municipal; 
 
CONSIDERANDO que compete ao Presidente da Câmara regulamentar o 

funcionamento do Poder Legislativo Municipal, com o objetivo de garantir a prestação de serviços 
públicos com qualidade, agilidade e segurança; 

 
CONSIDERANDO que o Poder Legislativo Municipal deve obedecer aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dos seus atos e ações, conforme 
determina o artigo 37, da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 165, da Lei Complementar Municipal nº 

108/2018 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Balneário Arroio do Silva/SC), que 
estabelece que o Dia do Servidor Público Municipal será comemorado em 28 de outubro, sendo que 
no presente exercício a referida data se comemora em uma sexta-feira; 

 
CONSIDERANDO que é usual ao Poder Público Municipal instituir um período de 

recesso aos serviços públicos municipais, destinado à comemoração do Dia do Servidor Público 
Municipal; 

 
CONSIDERANDO a edição, pelo Município de Balneário Arroio do Silva/SC, do 

Decreto nº 150/2022, que institui ponto facultativo nas repartições públicas integrantes da 
administração direta e indireta do Município de Balneário Arroio do Silva, no dia 28 deste mês, em 
razão em que se comemora o “Dia do Servidor Público Municipal”, e dá outras providências; 

 
CONSIDERANDO que o artigo 220, da Resolução nº 04/2017, que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC, estabelece que não 
haverá expediente no Poder Legislativo Municipal nos dias de ponto facultativo decretados pelo 
Município; 

 
CONSIDERANDO finalmente, o evidente interesse público e a necessidade 

administrativa, na questão; 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
 CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 
 

Avenida Cantuário dos Santos Vieira - nº 218 - Centro - Balneário Arroio do Silva/SC 

Fone: (48) 3526-2035 – E-mail: administracao.camaraarroio@gmail.com 

 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica instituído ponto facultativo, no dia 28 de outubro de 2022, sexta-feira, 

durante todo o expediente, na Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC, em alusão 
e homenagem ao Dia do Servidor Público Municipal. 

 
Parágrafo único. O expediente, no dia 31 de outubro de 2022, segunda-feira, 

retornará à sua normalidade, conforme o estabelecido no Decreto do Poder Legislativo nº 
001/2021, que estabelece o novo horário de trabalho e expediente, em regime especial, da Câmara 
de Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC, e dá outras providências. 

 
Art. 2º O Ponto Facultativo de que trata este Ato da Presidência poderá ser revogado a 

qualquer tempo, em virtude de necessidade imperiosa, estado de emergência, de calamidade 
pública ou fato novo, que necessite do trabalho dos Servidores Públicos do Poder Legislativo 
Municipal. 

 
Art. 3º Havendo a necessidade, os Servidores Públicos do Poder Legislativo 

Municipal, beneficiados por este Ato da Presidência, poderão ser convocados para trabalhar. 
 
Art. 4º A Diretoria de Administração e Finanças e a Secretaria Executiva da Câmara 

de Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC ficam encarregadas de proceder às anotações e a 
realizar os procedimentos administrativos que se façam necessários ao cumprimento do presente 
Ato da Presidência. 

 
Art. 5º Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC, em 20 de outubro de 2022. 
 
 
 

VANDERLEI DE SOUZA 
Presidente 

 
Registrado e publicado na Secretaria da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do 

Silva/SC, em 20 de outubro de 2022. 
 

 
 

ALAN ALMIRO DA SILVA 
1º Secretário 
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Balneário Barra do Sul

Prefeitura

TERMO DE CONVOCAÇÃO - PSICÓLOGO - 20/10/2020
Publicação Nº 4264184

 

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Balneário Barra do Sul, 20 de outubro de 2022.

À Sra. ARIELA CRISTINE DIAS FRIEDRICH 
 
Número de Inscrição: 2302975 
 
Cargo: PSICÓLOGO 
 
Assunto: Convocação Concurso Público Edital nº 001/2018

Prezado (a) Senhor(a);

Pelo presente instrumento, fica Vossa Senhoria CONVOCADO (A) para 

comparecer junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no setor de 

Recursos Humanos da Prefeitura de Balneário Barra do Sul, no prazo máximo de 2

(dois) dias contados do dia de recebimento do AR (AVISO DE RECEBIMENTO), para 

realizar a entrega dos documentos constantes no item 10.5 do Edital 001/2018.

De acordo com o Edital 001/2018, no item 10.4.3, a não apresentação do 

candidato nos prazos determinados pela Prefeitura Municipal de Balneário Barra do 

Sul, com apresentação de todos os documentos exigidos, a não aceitação da vaga 

para nomeação no cargo, permitirá automaticamente sua exclusão do Concurso 

Público de que trata o Edital 001/2018;

Atenciosamente;

_________________________

Marcelo Wechter da Cruz
Diretor de Recursos Humanos
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Balneário Camboriú

Prefeitura

2º ADT CT 013/2020 - BC TRANSITO
Publicação Nº 4263840

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) ADF169B2334B61EE76EA5DB600F5A8BACFCC5666

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERMO Nº 013/2020 – BC TRÂNSITO

CONTRATADA: BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI

OBJETO: contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva.

I – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO: Acrescentará o prazo 12 (doze) meses, ficando alterada a vigência do contrato para 36 (trinta e seis) meses, 
alterando a cláusula 9.20 do contrato originário.

II – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO GLOBAL – Fica acrescido o valor global reajustado de R$ 9.751,20 (nove mil, setecentos e cinquenta e um 
reais e vinte centavos), passando a importar o presente contrato, o valor global de R$ 36.141,20 (trinta e seis mil, cento e quarenta e um 
reais e vinte centavos), alterando a cláusula 7.1 do contrato originário.

III – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.

Balneário Camboriú, 13 de outubro de 2022.

SAMARONI BENEDET

CONTRATO Nº 010/2022 - FME
Publicação Nº 4265717

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7523DAA9B82B860D0A5E1F22BD9B8992BB187451
RESUMO CONTRATO PUBLICAÇÃO EM 21/10/2022

CONTRATO 010/2022 – FME

PREGÃO PRESENCIAL 006/2022 - FME

ÓRGÃO: Fundação Municipal de Esportes – FME.

CONTRATADA: TELEVISÃO LAGES LTDA.

OBJETO: Cessão de uso de espaço público para exploração de publicidade de marca nos espaços autorizados na praia central de Balneário 
Camboriú, na temporada de verão 2023, após a assinatura do contrato, para o desenvolvimento das atividades esportivas, recreativas e de 
lazer relativas ao item 2 “LOTE II – ARENA PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ".

VALOR GLOBAL: R$ 10.999,99 (dez mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

PRAZO CONTRATUAL: 30 dias, contados a partir da data de 13/01/2023 à 12/02/2023.

Balneário Camboriú – SC – 20/10/2022.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 029/2022 – PMBC
Publicação Nº 4263766

INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 029/2022 – PMBC

Objeto: Contratação, através de inexigibilidade licitatória, de empresa especializada para ministrar curso in company sobre a fase interna 
da Nova Lei de Licitações e Contratos (14.133/21) para todos os servidores responsáveis pelas compras e contratações públicas municipais.

Contratada: NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA.

CNPJ: 20.129.563/0001-91

Valor: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
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Data: De 19 e 20 de dezembro de 2022.

Carga Horária: 16 (dezesseis) horas de curso.

Forma: Presencial – in company

Amparo legal: Art. 25, Inciso II, da Lei Geral de Licitações nº 8.666/93.

Motivação/anexos: Termo de Referência; Solicitação nº 3576/22; Dotação nº 133; Parecer Orçamentário; Proposta de Preço da empresa; 
Cartão CNPJ; Declarações de não parentesco, de superveniência de fato impeditivo e de cumprimento das obrigações relativas ao trabalho 
do menor; Provas de Regularidades Fiscais, Trabalhistas e Econômico-financeira; Atestados de Capacidade Técnica; Notas Fiscais de servi-
ços prestados anteriormente; Minuta de Contrato; Edital e demais documentos.

Balneário Camboriú/SC, 19 de outubro de 2022.

SAMARONI BENEDET
SECRETÁRIO DE COMPRAS

INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO – TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 030/2022 - IL- PMBC
Publicação Nº 4263715

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 478CBDC4A758ACF441F4FF13F203EDDF81131A17
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO – TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 030/2022 - IL- PMBC

OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SAJ PROCURADORIAS - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA, DE DISTRIBUIÇÃO E GESTÃO DE PRO-
CESSOS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

Empresa: Softplan Planejamento e Sistemas LTDA.

CNPJ: 82.845.322/0001-04.

Respaldo legal: Art. 74, I, da Lei 14.133/21.

Valor do contrato: R$ 362.515,32 (trezentos e sessenta e dois mil quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos).

MOTIVAÇÃO: Solicitação 3673/2022 – Ofício.

ANEXOS: Solicitação 3673/2022 – Ofício, Termo de Referência, certidões negativas e demais documentos pertinentes.

Considerando a documentação encaminhada pela autoridade solicitante, bem como parecer jurídico de aprovação, ratifico o processo de 
inexigência de licitação.

Publique-se.

Balneário Camboriú, 20/10/2022

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

PORTARIA 730/2022 EMASA
Publicação Nº 4263556

PORTARIA N.º 730/2022.

DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA, Diretor Geral da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú – EMASA, no uso das 
atribuições previstas na alínea “k” do artigo 15 da Lei n.º 2.498, de 31 de outubro de 2005, e tendo em vista o disposto nos artigos 225, 
226 e 230 da Lei n.º 1.069, de 09 de julho de 1991, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar até dia 15 de novembro de 2022 o prazo para conclusão da Sindicância instaurada através da Portaria n.º 692/2022.

Art. 2º Considerar válidos todos os atos até então praticados pela mencionada Comissão processante.

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

Balneário Camboriú, 17 de outubro de 2022.

Douglas Costa Beber Rocha
DIRETOR GERAL – EMASA
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PORTARIA 734/2022 - EMASA
Publicação Nº 4263563

PORTARIA N.º 734/2022

DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA, Diretor Geral da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú - EMASA, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 11 da Lei Municipal 3.568, de 07 de junho de 2013, e considerando o interesse 
público, RESOLVE:

1º. – Conceder, PROMOÇÃO VERTICAL ao servidor abaixo relacionado, o qual ocupa cargo pertencente ao Grupo Ocupacional Funcional, 
que por este ato passa a compor a faixa de vencimento de classe III.

MAT. NOME CARGO PROCESSO
578 ELOIR DE OLIVEIRA OPERADOR DE ESTAÇÃO 52.684/2022

2º. – Este ato retroage seus efeitos ao dia 01 de setembro de 2022.

Balneário Camboriú, 17 de outubro de 2022.

DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA
Diretor Geral

PORTARIA 735/2022 EMASA
Publicação Nº 4263578

PORTARIA N.º 735/2022

DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA, Diretor Geral da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú - EMASA, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 11 da Lei Municipal 3.568, de 07 de junho de 2013, e considerando o interesse 
público, RESOLVE:

1º. – Conceder, PROMOÇÃO VERTICAL ao servidor abaixo relacionado, o qual ocupa cargo pertencente ao Grupo Ocupacional Funcional, 
que por este ato passa a compor a faixa de vencimento de classe III.

MAT. NOME CARGO PROCESSO
535 JOSE CARLOS DOS SANTOS OPERADOR DE ESTAÇÃO 52.399/2022

2º. – Conceder, PROMOÇÃO HORIZONTAL ao servidor abaixo relacionado, o qual ocupa cargo pertencente ao Grupo Ocupacional Funcional, 
que por este ato passa a compor a faixa de vencimento de nível E.

MAT. NOME CARGO PROCESSO
14 FERNANDO MINELLA OPERADOR DE ESTAÇÃO 51.624/2022

3º. – Conceder, PROMOÇÃO HORIZONTAL aos servidores abaixo relacionados, os quais ocupam cargo pertencente ao Grupo Ocupacional 
Funcional, que por este ato passam a compor a faixa de vencimento de nível D.

MAT. NOME CARGO PROCESSO
987 JOSE GUILHERME DE SOUZA LEITE OPERADOR DE ESTAÇÃO 53.180/2022
995 FABIO CENI OPERADOR DE ESTAÇÃO 50.890/2022

4º. – Este ato retroage seus efeitos ao dia 01 de outubro de 2022.

Balneário Camboriú, 17 de outubro de 2022.

DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA
Diretor Geral

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - SSSM/FMS - COMPRASNET Nº 172/2022
Publicação Nº 4264015

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3A522D40A70EB0E3F11F23B2C4423BFF78ADE779
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 – SSSM/FMS – UASG: 988039

COMPRASNET Nº 172/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviço de limpeza em caixas de água e cisternas.
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VALOR: R$ 42.835,71.

DATA DA SESSÃO ELETRÔNICA: 08 (oito) de novembro de 2022.

HORÁRIO: 09h00min.

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras
20 de outubro de 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022 - PMBC
Publicação Nº 4264793

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022 - PMBC

COMPRASNET Nº 177/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal e dados móveis, com fornecimento de smartphones 
em regime de comodato, fornecimento de chips novos e portabilidade das linhas atuais.

VALOR ESTIMADO: R$ 1.856.592,00.

DATA DA SESSÃO ELETRÔNICA: 08 de novembro de 2022. HORÁRIO: 13h30min.

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Código UASG: 988039.

Balneário Camboriú, 20 de outubro de 2022.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO-FINANCEIRO TERMO Nº 
128/2021 - PMBC

Publicação Nº 4264293

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 75A00A3ECA5F5FDE765540B9B9CAE52E6C8A0734
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO-FINANCEIRO
TERMO Nº 128/2021 - PMBC

Contratada SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI,

CNPJ 31.088.105/0001-78

I - DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a destina-se a aquisição de concreto asfáltico em sacos de 25 kg para serem utilizados 
na manutenção das principais vias do município de Balneário Camboriú/SC, na forma do edital, termo de referência e demais documentos 
que integram o Registro de Preços nº 143/2020 - PMBC.

II - DO REEQUILIBRIO: Pelo presente instrumento, conforme aprovado através da resposta ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, 
Protocolo Número: 54.730/2022 fica reajustado o valor unitário do contrato de R$ 15,70 (quinze reais e setenta centavos) para R$ 20,57 
(vinte reais, cinquenta e sete centavos) acrescendo ao saldo global do contrato a cifra de R$ 4.139,50 (quatro mil e cento e trinta e nove 
reais e cinquenta centavos) alterando o subitem 7.1 do contato originário.

III - RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais disposições contratuais.

Balneário Camboriú, 20 de outubro de 2022.

SAMARONI BENEDET
Secretario de Compras

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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Câmara muniCiPal

CONVITE AUDIENCIA PUBLICA
Publicação Nº 4259573

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos incisos I e XI do 
§ 4º, art. 50 da Resolução Municipal nº 548/2014 e em decorrência do Requerimento nº 21/2022, CONVIDA a comunidade para participar 
da Audiência Pública a ser realizada no dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 18h30min (dezoito horas e 
trinta minutos), no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, com a finalidade de tratar do assunto Transporte Público no município de 
Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú/SC, 17 de outubro de 2022.

VEREADOR MARCOS AUGUSTO KURTZ
Presidente
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Balneário Gaivota

Prefeitura

DECRETO 088/2022
Publicação Nº 4264314

DECRETO Nº 088 /2022 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
NOMEIA O NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA, no uso da competência privativa que lhe confere o inciso V do Artigo 58 da Lei Orgânica 
Municipal combinado com as Leis n. 858/2015 e 1.010/2018 e alterações posteriores,

DECRETA:

Art.1° Fica nomeada a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Gaivota:

Gabrielle Martins da Silva

Balneário Gaivota/SC 14 de outubro de 2022.

EVERALDO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRASIELA SPECK EUFRÁSIO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 4263387

Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota
Extrato de Contrato
Termo Aditivo 072/2022
Contrato Administrativo de Serviço Temporário Nº 291/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota
Contratado: Joselia Pereira Martins
Altera carga horaria de 30 (trinta) para 20 (vinte) horas semanais, a partir de 17/10/22.

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 4264397

Extrato de Contrato
Contrato Administrativo de Serviço Temporário nº 318/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Bal. Gaivota
Contratado(a): Thais Aprato Tristão
Objeto: Desempenho das funções de Auxiliar de Ensino, com a Secretaria de Educação, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 
693/2010.
Valor do vencimento mensal: 1.494,84
Vigência: 27/09/2022 a 23/12/2022

Extrato de Contrato
Contrato Administrativo de Serviço Temporário nº 319/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Bal. Gaivota
Contratado(a): Marisete Cabreira Gomes
Objeto: Desempenho das funções de Auxiliar de Ensino, com a Secretaria de Educação, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 
693/2010.
Valor do vencimento mensal: 1.494,84
Vigência: 28/09/2022 a 23/12/2022

Extrato de Contrato
Contrato Administrativo de Serviço Temporário nº 320/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Bal. Gaivota
Contratado(a): Anice Lisboa Dias
Objeto: Desempenho das funções de Auxiliar de Ensino, com a Secretaria de Educação, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 
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693/2010.
Valor do vencimento mensal: 1.494,84
Vigência: 11/10/2022 a 23/12/2022

Extrato de Contrato
Contrato Administrativo de Serviço Temporário nº 321/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Bal. Gaivota
Contratado(a): Sabrina Silva Souza
Objeto: Desempenho das funções de Auxiliar de Ensino, com a Secretaria de Educação, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 
693/2010.
Valor do vencimento mensal: 1.494,84
Vigência: 11/10/2022 a 23/12/2022

Extrato de Contrato
Contrato Administrativo de Serviço Temporário nº 322/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Bal. Gaivota
Contratado(a): Maria Aparecida Felisberto Botega
Objeto: Desempenho das funções de Auxiliar de Serviços Gerais I, com a Secretaria de Saúde, conforme autorização contida na Lei Municipal 
nº 693/2010.
Valor do vencimento mensal: 1.500,00
Vigência: /10/2022 a 23/12/2022
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Balneário Piçarras

Prefeitura

CONTRATO Nº 126/2022/PMPB DE 20/10 /2022 REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022/PMBP
Publicação Nº 4263741

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
CONTRATO Nº 126/2022/PMPB de 20/10 /2022
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022/PMBP
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação nº 018/2022
HOMOLOGADO EM 18/10/2022
O presente termo tem por objeto a contratação da Federação Catarinense de Muaythai Tradicional para apoio ao 3° Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Muaythai que será sediado em Balneário Piçarras, nos dias 12 e 13 de novembro de 2022. O presente contrato tem vigência 
até 31/12/2022. A base dos valores constantes da proposta da contratada importa o presente contrato, o valor global de R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais), que serão pagos no prazo de até 30 trinta dias após a apresentação da nota fiscal/fatura/recibo.

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUAY THAI TRADICIONAL - FECAMTT – CNPJ nº 14.436.285/0001-12

Balneário Piçarras (SC), 20 de outubro de 2022.

Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 127/2022 PMBP DE 20/10/2022 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/2022 PMBP DE 
20/10/2022

Publicação Nº 4264217

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
CONTRATO Nº 127/2022 PMBP de 20/10/2022
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/2022 PMBP de 20/10/2022
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022 PMBP
MODALIDADE INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO 005/2022 PMBP
HOMOLOGADO EM 09/07/2022
O objeto deste caracteriza-se pelo credenciamento da licitante para execução de serviços e no fornecimento de materiais, destinados à 
pavimentação de vias públicas, nos termos e condições definidas pela Lei Municipal nº 392/2014, regulamentada pelo Decreto 201/2021, 
conforme Edital de Processo Licitatório nº 015/2022 PMBP – Inexigibilidade/Chamada Pública nº 005/2022 PMBP, especificamente, nesse 
termo, para a rua Antonia Lucia Vieira (5143), em Balneário Piçarras/SC. O prazo de execução dos serviços será conforme projeto, memorial 
descritivo e outros. O presente contrato terá vigência pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº. 8.666/93 e 
demais legislações aplicáveis à espécie. O valor total deste contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários terá como parâmetro 
os valores máximos estimados na Planilha de Referência de Preços – Anexo ao Edital, Credenciamento 005/2022.

ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. – CNPJ nº 72.567.076/0001-04

Balneário Piçarras (SC), 20 de outubro de 2022.

Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 128/2022 PMBP DE 20/10/2022 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2022 PMBP DE 
20/10/2022

Publicação Nº 4264347

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
CONTRATO Nº 128/2022 PMBP de 20/10/2022
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2022 PMBP de 20/10/2022
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022 PMBP
MODALIDADE INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO 005/2022 PMBP
HOMOLOGADO EM 09/07/2022
O objeto deste caracteriza-se pelo credenciamento da licitante para execução de serviços e no fornecimento de materiais, destinados à 
pavimentação de vias públicas, nos termos e condições definidas pela Lei Municipal nº 392/2014, regulamentada pelo Decreto 201/2021, 
conforme Edital de Processo Licitatório nº 015/2022 PMBP – Inexigibilidade/Chamada Pública nº 005/2022 PMBP, especificamente, nesse 
termo, para a rua Rio Grande do Sul (4550), em Balneário Piçarras/SC. O prazo de execução dos serviços será conforme projeto, memorial 
descritivo e outros. O presente contrato terá vigência pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº. 8.666/93 e 
demais legislações aplicáveis à espécie. O valor total deste contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários terá como parâmetro 
os valores máximos estimados na Planilha de Referência de Preços – Anexo ao Edital, Credenciamento 005/2022.
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ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. – CNPJ nº 72.567.076/0001-04

Balneário Piçarras (SC), 20 de outubro de 2022.

Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE 019/2022 PMBP
Publicação Nº 4263605

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AC3254F3D719EFA4EF6D4DFBC8957F414CF406D8
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022 – PMBP
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 – PMBP
Fundamento: Lei Federal nº 8.666/93, art. 25, inciso I.
Trata-se de Contratação de Associação Catarinense em Prol do Esporte e Cultura – ASCPE para organização e realização da 6ª e 7ª Etapa 
Adventure Cup Baja 2022 – Balneário Piçarras, Valor total: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). O edital na íntegra encontra-se no 
site balneariopicarras.atende.net.

Balneário Piçarras (SC), 20 de outubro de 2022.

Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – FMAS
Publicação Nº 4263790

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9E04B6BF53AA202ACA0AB29B25A956293BA10DEF
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 – FMAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – FMAS
Fundamento: Lei Federal nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Pregão ELETRÔNICO para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM para aquisição de gêneros alimentícios para consumo das crianças e dos adolescentes acolhidos no Abrigo Institucional “Refúgio”, 
conforme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Valor de Referência: R$ 121.222,12 (cento e vinte e um mil 
duzentos e vinte e dois reais e doze centavos). Data da abertura da Sessão Pública: 04/11/2022 às 09h, Local: Portal do Compras Públicas 
– https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital na íntegra encontra-se disponível no site balneariopicarras.atende.net. 

Balneário Piçarras (SC), 20 de outubro de 2022. 

Dorval Vieira de Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 PMBP DE 20/10/2022 CONTRATO Nº 125/2022 PMBP DE 
20/10/2022

Publicação Nº 4263458

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 PMBP de 20/10/2022
CONTRATO Nº 115/2022 PMBP DE 20/10/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2022 PMBP
INEXIGIBILIDADE Nº 016/2022 PMBP
HOMOLOGADO EM 05/09/2022
O presente contrato é decorrente do processo licitatório nº 082/2022, Inexigibilidade nº 016/2022 PMBP, e tem por objeto o credenciamento 
de empresas especializadas na prestação de serviços técnicos de arquitetura e/ou engenharia destinados à elaboração de Projetos Básicos, 
Executivos e Complementares em BIM (Modelagem da Informação da Construção) para edificações e espaços urbanos no Município de Bal-
neário Piçarras/SC. O valor de referência total para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, está ESTIMADO no total de R$ 3.296.000,00 
(três milhões duzentos e noventa e seis mil reais), divididos em dez itens, conforme edital e anexos. O presente contrato terá vigência de 
12 (doze) meses, a conta da data de assinatura.

SAÍRA ARQUIETURA, URBANISMO, CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA – CNPJ nº 34.944.398/0001-36

Balneário Piçarras (SC), 20 de outubro de 2022.

Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal.

http://www.picarras.sc.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 – PMBP
Publicação Nº 4264308

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FCCE1A64712F5B184026E3B78B3BC4177A012399
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2022 – PMBP

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 – PMBP

O Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que fará realizar Tomada de 
Preço, mediante TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, para a contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a constru-
ção do ossuário e galpão de serviços do cemitério municipal, conforme especificações e quantitativos descritos no edital e seus anexos. O 
valor para a execução total do objeto a que se refere o presente Edital será de R$ 300.564,17 (trezentos mil quinhentos e sessenta e quatro 
mil reais e dezessete centavos). Data/horário recebimento/abertura dos envelopes: 09 (nove) horas do dia 07 de novembro de 2022, na 
sede da Prefeitura, localizada na Avenida Emanoel Pinto, nº 1.655, Centro. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
no site balneariopicarras.atende.net. 

Balneário Piçarras/SC, 20 de outubro de 2022. 
Tiago Maciel Baltt - Prefeito Municipal.

Câmara muniCiPal

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 003/2021 - CMBP
Publicação Nº 4264085

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 003/2022

O Presidente da Comissão Permanente Única da Câmara Municipal de Balneário Piçarras, Vereador Marco Antônio Vieira Pedroso, no uso de 
suas atribuições e com fundamento na legislação em vigor, comunica que, no dia 10 de novembro de 2022, quinta-feira, às 19:00h, no Ple-
nário Vereador Oscar Francisco Pedroso, será realizada Audiência Pública, com a finalidade de discutir junto à sociedade civil e comunidade 
em geral o Projeto de Lei nº 054/2022, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Balneário Piçarras para o Exercício de 2023”.

A audiência pública será transmitida ao vivo pelo Portal da Câmara de Balneário Piçarras, através da "TV Câmara" (https://www.camarapi-
carras.sc.gov.br), e pelos Canais da Câmara de Balneário Piçarras no Youtube (https://www.youtube.com/c/ c/CâmaraMunicipaldeBalneá-
rioPiçarrasSC) e Facebook (https://www.facebook.com/CamaraBalnearioPicarras/).

Durante a transmissão da Audiência, a Câmara disponibilizará o número de telefone WhatsApp 47-3345-1034, para que os interessados que 
estejam acompanhando remotamente possam encaminhar seus questionamentos e contribuições acerca do assunto tratado, não podendo 
as perguntas saírem do tema da reunião.

A apresentação do Projeto de Lei 054/2022 será realizada pelo Legislativo Municipal e o material da apresentação e a gravação da Audiência 
ficarão disponíveis no site oficial da Câmara de Vereadores de Balneário Piçarras.

Balneário Piçarras/SC, 20 de outubro de 2022.

Marco Antônio Vieira Pedroso
Presidente da Comissão Permanente da Câmara

PORTARIA Nº 085/2022
Publicação Nº 4264270

PORTARIA Nº 085/2022
Revoga a Portaria nº 046 de 2022.

O Presidente da Câmara Municipal de Balneário Piçarras, Jorge Luiz da Silva, no uso das atribuições legais e prerrogativas que lhe confere 
o art. 58 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 30 da Resolução nº 17, de 20 de outubro de 1998 - Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 046 de 2022.

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

Balneário Piçarras, 20 de outubro de 2022.

Jorge Luiz da Silva - Presidente

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

Prefeitura

LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2022
Publicação Nº 4264393

LEI COMPLEMENTAR Nº 44, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

AUMENTA A CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO DO CARGO DE AGENTE FINANCEIRO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO 
RINCÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, JAIRO CELOY CUSTÓDIO, Prefeito Municipal de Balneário Rincão, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica alterada a carga horária e a remuneração do cargo de Agente Financeiro, constante no quadro de cargos e funções de provimen-
to efetivo (anexo I da Lei Complementar PL n. 001/2013), passando a ter carga horária de 22,5 (vinte e duas vírgula cinco) horas semanais 
e remuneração de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Art. 2º Fica estabelecida a partir do dia 01 de outubro de 2022 a alteração da carga horária e da remuneração descrita no art. 1º.

Art. 3º Fica acrescido o §2º ao art. 3º, da Lei Complementar PL n. 001/2013, dispondo: a carga horária do cargo de agente financeiro de-
verá ser cumprida de forma híbrida, sendo obrigatório o cumprimento de 9 (nove) horas presencialmente, na sede da Câmara, e 13,5 (treze 
vírgula cinco) horas, de forma remota, mediante controle de ponto virtual, a ser prestado por empresa especializada.

Art. 4º Fica alterado o parágrafo único do art. 3º, da Lei Complementar PL n. 001/2013, passando a ser denominado §1º.

Art. 5º Fica revogada a Lei Complementar nº 30, de 11 de setembro de 2019.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Balneário Rincão/SC, 20 de outubro de 2022.

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria de Administração e Finanças em 20 de outubro de 2022.

RAMIRES LINO
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 572/2022
Publicação Nº 4264295

LEI Nº 572, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE BALNE-
ÁRIO RINCÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, JAIRO CELOY CUSTÓDIO, Prefeito Municipal de Balneário Rincão, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ceder à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Balneário Rincão, 
associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 32.784.229/0001-50, o uso do bem imóvel a seguir descrito:

I - uma área de terra com a superfície de 4.830,00m2 (quatro mil, oitocentos e trinta metros quadrados), que é parte de um imóvel com 
área total de 24.649,91m2 (vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove metros e noventa e um decímetros quadrados) matriculado sob 
o nº 48.201 no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Içara/SC, conforme o mapa em anexo.

Parágrafo Único. A formalização do feito se fará por termo de cessão de uso, no qual constarão as cláusulas definidoras das obrigações e 
responsabilidades das partes.

Art. 2º A cessão de uso do imóvel será pelo prazo de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado por igual período, e se dará de forma gratuita.

Art. 3º A área acima descrita destina-se a abrigar as instalações da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Balneário 
Rincão.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.
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Balneário Rincão/SC, 20 de outubro de 2022.

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria de Administração e Finanças em 20 de outubro de 2022.

RAMIRES LINO
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 573/2022
Publicação Nº 4264304

LEI Nº 573, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO, GUARDA, DEPÓSITO E A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS REMOVIDOS, APREENDIDOS E RETIRADOS DE CIRCU-
LAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, NAS VIAS PÚBLICAS DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE 
BALNEÁRIO RINCÃO, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).

Eu, JAIRO CELOY CUSTÓDIO, Prefeito Municipal de Balneário Rincão, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Balneário Rincão o Serviço Municipal de Retenção, Remoção, Apreensão, Guarda e Depósito 
de Veículos automotores, para fins de aplicação das medidas administrativas e penalidades cabíveis nos casos decorrentes de infrações de 
trânsito oriundas de circulação, estacionamento e parada nas vias públicas e, ainda, a guarda e depósito de veículos apreendidos envolvidos 
em procedimentos policiais ou por determinação judicial.

Art. 2º O Serviço Municipal de Retenção, Remoção, Apreensão, Guarda e Depósito de Veículos automotores consiste na disponibilidade de 
serviço de guincho para a remoção e de pátio para o recolhimento, custódia e a guarda dos veículos apreendidos.

§1º Os preços das tarifas serão fixados, pelo Poder Executivo Municipal, salvo os veículos apreendidos envolvidos em procedimentos policiais 
ou por determinação judicial.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal, poderá delegar para a iniciativa privada o serviço público, através de regular processo licitatório.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a delegar o Serviço Municipal de Retenção, Remoção, Apreensão, Guarda e Depósito de Veículos 
automotores, por meio de Concessão Pública, mediante contrato, sempre precedido de Licitação, pelo prazo máximo de 20 (vinte) anos, 
vedada a sua prorrogação, considerando estudo de viabilidade econômico-financeira realizado previamente ao processo licitatório.

Art. 5º Caberá a Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente, órgão gerenciador, controlador e executor das atividades de trânsito 
em todo o território municipal, a adoção das medidas necessárias para a implementação dos serviços de retenção, remoção, apreensão, 
guarda e depósito de veículos que tenham sido recolhidos por infrações de trânsito e aplicação das medidas administrativas e penalidades 
cabíveis nos casos decorrentes de infrações de trânsito, oriundas de circulação, estacionamento e parada nas vias públicas.

Art. 6º A Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente e a Secretaria de Administração e Finanças, conjuntamente, elaborarão estu-
do de viabilidade de implementação do Serviço Municipal de Retenção, Remoção, Apreensão, Guarda e Depósito de Veículos automotores 
diretamente pelo Poder Executivo Municipal ou indicará o encaminhamento de processo licitatório para delegação do mesmo, nos termos 
da legislação vigente.

Art. 7º O Serviço Municipal de Retenção, Remoção, Apreensão, Guarda e Depósito de Veículos automotores será remunerado pelos usuários 
mediante o pagamento de tarifa fixada por ato do Poder Executivo, sendo que deverá ser sempre observado o princípio da modicidade da 
tarifa e da compatibilidade com os serviços prestados.

§1º Tarifa de Remoção: consiste no preço cobrado pelo deslocamento do caminhão guincho até o local onde encontra-se o veículo a ser 
recolhido, abrangendo: a realização da operação de carga, a realização da operação de transporte e a realização da operação de descarga 
do mesmo, no pátio de recolhimento de veículos apreendidos destinado para esta finalidade.

§2º A Tarifa de Diária: consiste no preço cobrado pelo tempo de permanência do veículo no pátio de recolhimento de veículos apreendidos, 
contada do dia da remoção do veículo até o dia da sua efetiva liberação, considerando, obrigatoriamente, os sábados, domingos e feriados 
em que o veículo permanecer sob a guarda e depósito do poder público ou de empresa concessionária

§3º A cobrança do preço das Tarifas de Remoção e Diária são individuais por veículo.

§4º A Tarifa de Remoção assegura uma estadia de até 5 (cinco) dias de permanência do veículo no pátio de recolhimento de veículos apre-
endidos, após o que incidirá cumulativamente a cobrança da tarifa de diária, considerando o tempo de permanência do veículo no pátio.

Art. 8º O pagamento das tarifas pelos usuários deverá ser feito exclusivamente em instituição bancária, por meio de guia de recolhimento e 
seu comprovante de pagamento ou via PIX (Pagamento instantâneo) a crédito de conta corrente aberta pela Concessionária em seu nome, 
exclusivamente para movimentação de tais valores, ficando a Concessionária sujeita a fiscalização desses valores pelo Poder Concedente.

Parágrafo Único. Em hipótese alguma, sob pena de caducidade da concessão, poderá a Concessionária receber valores em espécie relativos 
as tarifas, de guincho e estadia, conforme item anterior.
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Art. 9º À Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente caberá fiscalizar o serviço ora implantado, de acordo com a legislação em 
vigor, em especial a Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

§1º Todos os serviços executados pela Concessionária serão fiscalizados e geridos pela Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente, 
obrigando-se a Concessionária a assegurar livre acesso aos locais de serviço e, facilitando para que a fiscalização possa exercer integral-
mente a sua função.

§2º A Concessionária deverá encaminhar trimestralmente a Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente, relatório de registros diá-
rios das remoções efetuadas, bem como das notas de serviços prestados.

Art. 10 A remoção só poderá ser efetuada, pela Concessionária na presença e com a prévia autorização do agente público responsável pela 
autuação.

Parágrafo Único. Os veículos cuja guarda e depósito tenham sido determinados pela autoridade policial ou judicial, relativo àqueles envolvi-
dos em procedimentos policiais ou ações criminais, só serão removidos mediante auto de remoção de veículo a ser expedido pela Autoridade 
Policial competente ou por ordem judicial.

Art. 11 O Pátio para o recolhimento, custódia e a guarda dos veículos apreendidos previsto nessa Lei poderá estar localizado fora do perí-
metro do Município, desde que esteja localizado em um raio de no máximo 35 (trinta e cinco) quilômetros do Paço Municipal da Prefeitura 
Municipal de Balneário Rincão.

§1º O pátio para o recolhimento, custódia e a guarda dos veículos apreendidos deverá ser em local apropriado, devidamente cercado, ilu-
minado, com estrutura mínima, devendo ser em terreno de propriedade da Concessionária ou por ela locado, ou ainda, tido em comodato.

§2º Caso o pátio para o recolhimento, custódia e a guarda dos veículos apreendidos venha a se tornar insuficiente para atender à demanda 
de depósito de veículos, a Concessionária ficará sujeita às determinações do Poder Concedente, através da Secretaria de Infraestrutura, 
Pesca e Meio Ambiente e providenciará ampliação da área prevista, conforme a necessidade apresentada.

Art. 12 A Concessionária deverá dispor de Sede Administrativa localizada no Município de Balneário Rincão dotada de infraestrutura técnica e 
operacional aos proprietários dos veículos apreendidos para prestar atendimento, emissão da nota de serviços prestados, bem como realizar 
a liberação do veículo.

§1º O procedimento de liberação do veículo será realizado no próprio local do depósito no período de segunda a sexta-feira, no horário 
das 8:00 (oito) horas às 18:00 (dezoito) horas, facultado a Concessionária atendimento fora deste horário, a seu critério, em benefício dos 
proprietários dos veículos apreendidos.

Art. 13 A Concessionária deverá manter o funcionamento dos serviços de retenção, remoção, apreensão, guarda e depósito, durante 24 
horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados.

Art. 14 A Concessionária deverá receber o Certificado de Registro de Veículo recolhido pelo agente público autuante no ato da autuação, 
devendo ser arquivado em ordem alfanumérica de placa, em local designado especificamente para esta finalidade.

Parágrafo Único. O contrato preverá sanção na hipótese de extravio ou perda dos documentos deixados sob a guarda da Concessionária.

Art. 15 A liberação do veículo será providenciada na Sede Administrativa da Concessionária no Município de Balneário Rincão, no Setor de 
Liberação de Veículos, mediante a apresentação de toda a documentação necessária bem como a comprovação de pagamento de todas as 
guias de recolhimento de tarifas, taxas, impostos e multas devidas pelo proprietário do veículo.

§1º De posse da comprovação do pagamento dos emolumentos devidos, a Concessionária fica obrigada a emitir o Termo de Liberação de 
Veículo, salvo em se tratando de veículos apreendidos envolvidos em procedimentos policiais ou por determinação judicial.

§2º De posse do Termo de Liberação de Veículo, o proprietário do veículo deverá proceder a retirada do mesmo no Pátio da Concessionária, 
destinado para o recolhimento, custódia e a guarda dos veículos apreendidos.

Art. 16 No ato da entrega do veículo será devolvido ao proprietário ou seu representante legal habilitado, mediante recibo, o Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo (Digital) recolhido no ato da autuação e remoção.

Art. 17 Haverá um livro de registro em local visível ao usuário, no qual o condutor ou proprietário, ao retirar o veículo, registrará eventuais 
danos, ou falta de equipamentos e/ou acessórios, ou, ainda, a sua inconformidade pelo estado do veículo.

Art. 18 A Concessionária é responsável desde a autorização, para remoção, até a entrega do veículo ao proprietário ou representante legal, 
por danos causados ao veículo e pela comprovada falta de equipamentos e/ou acessórios, assegurado o direito de regresso contra o autor 
do dano ou responsável pelo fato.

Art. 19 A Concessionária manterá, durante todo tempo da concessão, seguro de responsabilidade civil designado a cobrir prejuízos causados 
por danos materiais (furto, roubo, incêndio e outros) e contra terceiros, nos veículos em remoção, removidos e/ou depositados sob sua 
responsabilidade.

Art. 20 A Concessionária deverá manter sistema de comunicação, através de equipamentos de informática atualizados, que possibilitem o 
perfeito fluxo de dados com a Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente.

Art. 21 A Concessionária assumirá integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços públicos concedidos, de acordo com 
esta Lei e com o edital respectivo.
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Art. 22 A Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente poderá autorizar pontos para localização de equipamentos da Concessionária, 
fora do Centro de Remoção e Depósito, designados a agilizar o procedimento de retenção, remoção, apreensão e depósito temporário.

Parágrafo Único. Em caráter excepcional, mediante prévio aviso, a Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente poderá requisitar a 
presença de pessoal e equipamentos da Concessionária para atender a operações especiais.

Art. 23 Caberá a Concessionária notificar os proprietários dos veículos recolhidos aos locais utilizados para depósito e não retirados por seus 
proprietários, ou por quem de direito, dentro do prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de serem levados a leilão público, deduzindo-se do 
valor arrecadado o montante atualizado da dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, se houver depositado à conta do ex-proprie-
tário, na forma da Lei.

§1º Não sendo o valor arrecadado no leilão público suficiente para a quitação dos débitos devidos à Concessionária, o excedente será lan-
çado para cobrança judicial.

Art. 24 Caberá ao agente público, com poderes para apreensão e responsável pela apreensão do veículo, emitir Termo de Retirada de Veí-
culo de Circulação, que discriminará:

I - Os objetos que se encontrem no veículo;

II - Os equipamentos obrigatórios ausentes;

III - O estado geral da lataria e da pintura;

IV - Os danos causados por acidente, se for o caso;

V - Identificação do proprietário e do condutor, quando possível;

VI - Dados que permitam a precisa identificação do veículo.

§1º O Termo de Retirada de Veículo de Circulação será preenchido em três vias, sendo a primeira designada ao proprietário ou condutor 
do veículo apreendido; a segunda ao órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo; e a terceira ao agente público responsável 
pela apreensão.

§2º Estando presente o proprietário ou o condutor no momento da apreensão, o Termo de Retirada de Veículo de Circulação será apre-
sentado para sua assinatura, sendo-lhe entregue a primeira via; havendo recusa na assinatura, o agente fará constar tal circunstância no 
Termo, antes de sua entrega.

§3º O agente público recolherá o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL), contra entrega de recibo ao proprietário ou 
condutor, ou informará, no termo de Apreensão, o motivo pelo qual não foi recolhido.

§4º O disposto neste artigo não se aplica aos veículos apreendidos por determinação judicial, atribuindo-se à autoridade policial ou judicial 
que determinou aguarda ou depósito, a formalização documental do depósito ou guarda, fazendo constar os dados que julgarem neces-
sários, e, ainda, a confecção do auto de remoção de veículo e sua entrega junto à empresa Concessionária ou a apresentação da ordem 
judicial nesta.

Art. 25 Em caso de veículo transportando carga perigosa ou perecível e de transporte coletivo de passageiros, aplicar-se-á o disposto no 
parágrafo 5º do artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 26 O Termo de Retirada de Veículo de Circulação será elaborado a partir do disposto na Lei Federal nº 9.503/97 e suas alterações pos-
teriores, bem como no disposto na Resolução CONTRAN nº 53, de 21 de maio de 1998.

Art. 27 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 28 Revogam-se as disposições em contrário.

Balneário Rincão/SC, 20 de outubro de 2022.

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria de Administração e Finanças em 20 de outubro de 2022.

RAMIRES LINO
Secretário de Administração e Finanças
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AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº. 010/FMS/2022
Publicação Nº 4265388

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/FMS/2022
Tipo: MENOR PREÇO por item.
Local: Prefeitura Municipal de Balneário Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de
Balneário Rincão - SC.
Objeto: O Munícipio de Balneario Rincão leva ao conhecimento dos interessados que, A NOVA DATA para realização do
certame licitatório, que tem como objetivo o Registro de Preços para futuras aquisições de materiais de enfermagem, para
uso da Secretaria e Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde do Município de Balneário Rincão/SC, que estava
SUSPENSO, devido a analise de impugnação, fica remarcada para o dia 03/11/2022 às 14h00, com protocolo até às
13h45min, do destacado dia. Feita a devida remarcação, ficam todos interessados notificados para os fins legais e de
direito, na forma da Lei.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de
Compras Materiais e Patrimônio do Município de Balneário Rincão, na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do
Município de Balneário Rincão - SC, no horário das 13:00 as 19:00 horas, ou através do endereço eletrônico:
http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes ou pelo site www.balneariorincao.sc.gov.br no link
Licitações/Editais.
Balneário Rincão – SC, 20 de outubro de 2022.
Jairo Celoy Custodio
Prefeito Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 082/PMBR/2022
Publicação Nº 4264358

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C4F90C4521671AE955028998ECFD87D4CFC53F68

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 082/PMBR/2022.
O Município de Balneário Rincão – SC, torna público para conhecimento dos interessados, que o Edital de Credenciamento
Nº. 082/PMBR/2022, que tem como objeto o Credenciamento de Leiloeiros Oficiais com vistas à realização, mediante contrato
especifico, de leilão publico de bens inservíveis da Prefeitura Municipal de Balneário Rincão/SC, fica excluído a exigência do
documento descrito na letra “d” IV do subitem 6.1. do item 6 do Edital e incluso o subitem 4.1.7 no Item 4. DA
SELEÇÃO DO CREDENCIADO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO do Edital, conforme segue abaixo:
Fica excluído a exigência do documento descrito na letra “d” IV do subitem 6.1. do item 6:
IV - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade no prazo de validade;
Fica incluso o subitem 4.1.7 no Item 4. DA SELEÇÃO DO CREDENCIADO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:
4.1.7 – Fica proibido o credenciamento/contratação de leiloeiros em consorcio/sociedade, conforme prejulgado 614 do
TCE/SC.
Feita a retificação do Edital, fica prorrogado para as 14h00min (quatorze horas) do dia 07 (sete) do mês de novembro do
ano de dois mil e vinte e dois (07/11/2022 as 14h00min), a data limite para protocolo da manifestação de interesse
juntamente com os documentos condicionantes ao credenciamento, por interesse público e conveniência administrativa,
conforme previsto na Lei Nº. 8.666/93. Feita a retificação e a prorrogação acima, ficam todos interessados notificados para os
fins legais e de direito.
Balneário Rincão, 20 de outubro de 2022.
Jairo Celoy Custodio
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 111/2022
Publicação Nº 4264317

 

C.N.P.J.:
BALNEÁRIO RINCÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO

Município:
17.243.084/0001-97

ESTADO DE SANTA CATARINA 1Página : 1 /

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO RINCÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
BALNEÁRIO RINCÃO e autorização contida na Lei Municipal nº 504/2021, de 11 de Outubro de 2021.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2022.

DECRETO Nº 111/2022, de 20 de Outubro de 2022.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 50.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.003.6.181.13.2030-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

02.000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R$50.000,00
0.1.11.5011 Convênio de Trânsito - Civil 50.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.000 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.003.6.181.13.2030-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas R$50.000,00
0.1.11.5011 Convênio de Trânsito - Civil 50.000,00

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 20 de Outubro de 2022.

Secretário de Administração e Finanças
RAMIRES LINO

Prefeito Municipal
JAIRO CELOY CUSTÓDIO

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

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Adryan. Emissão: 20/10/2022, às 15:03:58. Protocolo: a39dae12-5203-4f1c-a51a-804837d7f2fa
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TERCEIRO AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 047/PMBR/2022
Publicação Nº 4264715

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F109BF1F9A7786009A33ADEEDD5B40913E46B20B

 

TERCEIRO AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 047/PMBR/2022.
O Município de Balneário Rincão – SC, torna público para conhecimento dos interessados, que o Edital de CONCORRÊNCIA Nº.
047/PMBR/2022, que tem como objeto: a contratação de empresa do ramo pertinente para execução das Obras de “Construção
Civil da 1ª. Etapa – (Pavimento Térreo), da Escola Municipal de Ensino Fundamental, com área de 1472,00 m²”, localizada na
Rua Vital Mariano Estácio esquina com a Rua Engenheiro José Oscar da Rosa, Centro no Município de Balneário Rincão/SC, de
acordo com a Portaria Nº. 189/SEF/ SED 00060856/2022 - (Transferência Especiais) do Governo do Estado de Santa
Catarina, ficam retificados os itens abaixo especificados:
Ficam retificados o objeto da licitação, a planilha orçamentaria, o prazo de execução, o cronograma físico financeiro, os Itens
02 – Fundação, 03 – Superestrutura, 08 – Instalação Elétrica, 09 – Instalação Hidráulica e 10 – Instalação de Prevenção de
Incêndio.
Onde se lê:
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das Obras de “Construção Civil da 1ª. Etapa – (Pavimento
Térreo), da Escola Municipal de Ensino Fundamental, com área de 1472,00 m²”, localizada na Rua Vital Mariano Estácio
esquina com a Rua Engenheiro José Oscar da Rosa, Centro no Município de Balneário Rincão/SC, de acordo com a Portaria
Nº. 189/SEF/ SED 00060856/2022 - (Transferência Especiais) do Governo do Estado de Santa Catarina.
Leia-se:
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das Obras de “Construção Civil da 1ª. Etapa – (Pavimento
Térreo – Correspondente ao Pavimento Térreo, o Volume da Escada e o Reservatório Elevado), da Escola Municipal de
Ensino Fundamental, com área de 1472,00 m²”, localizada na Rua Vital Mariano Estácio esquina com a Rua Engenheiro
José Oscar da Rosa, Centro no Município de Balneário Rincão/SC, de acordo com a Portaria Nº. 189/SEF/ SED
00060856/2022 - (Transferência Especiais) do Governo do Estado de Santa Catarina.
Onde se lê:
Valor Global
R$ 4.346.609,65,
Leia-se:
Valor Global
R$ 4.358.607,05
Onde se lê, no subitem do Edital:
3.1.4.1.2. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor global estimado da contratação de
R$ 4.346.609,65, ou seja, não inferior a R$ 434.660,96, a qual será exigida SOMENTE no caso de a licitante apresentar
resultado inferior a 01 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, calculados e
informados pelo Licitante.
Leia-se, no subitem do Edital:
3.1.4.1.2. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor global estimado da contratação de
R$ 4.358.607,05, ou seja, não inferior a R$ 435.860,70, a qual será exigida SOMENTE no caso de a licitante apresentar
resultado inferior a 01 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, calculados e
informados pelo Licitante.
Onde se lê, no subitem do Edital:
3.1.4.3. Comprovação de garantia da proposta no valor de R$ 217.330,48 (Duzentos e Dezessete Mil Trezentos e Trinta
Reais e Quarenta e Oito Centavos), em uma das modalidades abaixo:
Leia-se, no subitem do Edital:
3.1.4.3. Comprovação de garantia da proposta no valor de R$ 217.930,35 (Duzentos e Dezessete Mil Novecentos e
Trinta Reais e Trinta e Cinco Centavos), em uma das modalidades abaixo:
Onde se lê:
No Edital
14 - PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO
14.2. DE CONCLUSÃO: O prazo máximo para a conclusão das obras será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de
expedição da "Ordem de Serviço".
Na Minuta Contratual
Cláusula Décima Primeira
Dos Prazos de Execução dos Serviços e Prorrogação
11.2. DE CONCLUSÃO: O prazo máximo para a conclusão das obras será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de
expedição da "Ordem de Serviço".
Leia-se:
No Edital
14 - PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO
14.2. DE CONCLUSÃO: O prazo máximo para a conclusão das obras será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de
expedição da "Ordem de Serviço".
Na Minuta Contratual
Cláusula Décima Primeira
Dos Prazos de Execução dos Serviços e Prorrogação
11.2. DE CONCLUSÃO: O prazo máximo para a conclusão das obras será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de
expedição da "Ordem de Serviço".
Feita as retificações do Edital, fica prorrogado para as 14h00min (quatorze horas) do dia 23 (vinte e três) do mês de
novembro do ano de dois mil e vinte e dois (23/11/2022 as 14h00min), a abertura do certame, com protocolo até às
13h45min. do destacado dia, por interesse público e conveniência administrativa, conforme previsto na Lei Nº. 8.666/93. Feita a
retificação acima, ficam todos interessados notificados para os fins legais e de direito. O Edital retificado, e demais anexos
estão, anexados aos autos do processo e disponível no site: www.balneariorincao.sc.gov.br link
http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes.
Balneário Rincão, 20 de outubro de 2022.
Adroaldo Faraco
Presidente da Comissão de Licitações
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Barra Bonita

Prefeitura

EDITAL PREGÃO RP N. 159/2022
Publicação Nº 4264313

MUNICIPIO DE BARRA BONITA-SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 159/2022
EDITAL DE PREGÃO RP Nº 67/2022
O Município de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, torna público que se encontra aberto Edital de Pregão Eletrônico para Registro de 
Preço, objetivando a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRITADOR MÓVEL COM ESPE-
CIFICAÇÃO MÍNIMA MODELO 6240, CONTENDO OPERADOR DO EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRA-
TADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARRA BONITA/SC. Os envelopes contendo documentação e propostas serão 
aceitos até as 08:00 horas do dia 10 de novembro de 2022. Informações poderão ser obtidas nesta Prefeitura, no horário comercial, junto 
a Av.Buenos Aires, nº 600 ou pelo fone/fax (0xx) 49 3649-0004, no Departamento de Compras. Ou no site Oficial da Prefeitura. 

Barra Bonita, em 20 de outubro de 2022.

AGNALDO DERESZ
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 536, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263045

PORTARIA Nº 536, de 20 de outubro de 2022
“Concede complementação de adiantamento e da outras providências”
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município.
Resolve.
Art.1º Conceder complementação de ADIANTAMENTO ao servidor Sr. Davi Zaccaron, ocupante do cargo de Motorista na importância de 
R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), para despesas com o veículo SPIN Placa RAG 7748, material e serviços, em viagem até a cidade de 
Florianópolis/SC, conforme Memorando nº 275/2022, da Secretaria Municipal de Saúde.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.

Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA Nº 537, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264042

PORTARIA Nº 537, de 20 de outubro de 2022
“Concede diária e dá outras providências”
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município.

Resolve.

Art.1º- Conceder 0,5 (meia) diária ao servidor Volnei Demari, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$ 93,00 (noventa e três reais), 
para realizar transporte de pacientes, na cidade de Chapecó/SC, conforme Memorando Nº 276/2022 e Roteiro de Viagem Nº 220/2022 da 
Secretaria Municipal de Saúde.

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

Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.

Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.
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PORTARIA Nº 538, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264519

 

 

 

 

PORTARIA N°. 538, de 21 de outubro de 2022. 

 

Autoriza a realização e pagamento de horas extras. 

 

                                 Agnaldo Deresz, Prefeito Municipal de Barra Bonita, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade 

a Lei Orgânica Municipal de 11 de dezembro de 1997, de acordo com o Decreto 

nº1036/2018. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Fica autorizado a realização, bem como o pagamento de eventuais horas 

extras, para atender situações excepcional e necessidade de interesse público 

aos servidores públicos municipais, no período de 21 de outubro de 2022 a 20 

de novembro de 2022, conforme previsão em anexo.    

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

  

Barra Bonita/SC, em 21 de outubro de 2022. 

 

 

Agnaldo Deresz 

Prefeito Municipal  
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: DE SAÚDE DE BARRA BONITA  
Nome do Servidor: MARLENE 
ZACARON  

Função: TECNICA EM 
ENFERMAGEM 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: _21/10/2022 a 20/11/2022______________ 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO  
E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: DE SAÚDE DE BARRA BONITA 
Nome do Servidor: NEIVA S. 
GATTERMAN   

Função: TECNICA EM 
ENFERMAGAM 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022_______________ 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente):40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO  
E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS  

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Sec/ Fundo Municipal: DE SAÚDE  DE BARRA BONITA  
Nome do Servidor: CELIA M. 
MEZZOMO 

Função: TECNICA EM 
ENFERMAGEM  

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022______________ 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente):40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO  
E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

__________________________     
 Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: DE SAÚDE DE BARRA BONITA  
Nome do Servidor: SIMONE 
WINGERT 

Função: FISCAL SANITARISTA 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022______________ 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente):40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO   
 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: DE SAÚDE DE BARRA BONITA   
Nome do Servidor: Aline Carla 
Martini Herbert  

Função: ENFERMEIRA  

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022______________ 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente):40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO  
E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS  

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________       
 Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: DE SAÚDE DE BARRA BONITA   
Nome do Servidor: Mara Rubia 
Casanova  

Função: ENFERMEIRA  

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022______________ 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente):40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO  
E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS  

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________       
 Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: DE SAÚDE  DE BARRABONITA  
Nome do Servidor: THAIS FLORES 
KOWALESKI 

Função: TECNICA EM 
ENFERMAGEM  

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/0102022 a 20/11/2022______________ 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente):40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO  
E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

__________________________     
 Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Sec/ Fundo Municipal: OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
Nome do Servidor: Anderson 
Caneppele 

Função: Motorista 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022__________________ 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal

 
 
Obs.:  documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
Nome do Servidor: CLAUDENIR 
NATAL STELLA 

Função: OPERADOR 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022______________ 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
 
Obs.:  documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Sec/ Fundo Municipal: OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
Nome do Servidor: JANPIER FLORES Função: OPERADOR 
Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 

 
 
Obs.:  documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
Nome do Servidor: CLEDER CLEITON 
BONATTO 

Função: MOTORISTA 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
 
Obs.:  documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
Nome do Servidor: LUCAS ENGLER 
STELLA  

Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
 
Obs.:  documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
Nome do Servidor: PAULO SERGIO 
CHRISTOFOLLI 

Função: OPERADOR 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal

 
 
Obs.:  documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
Nome do Servidor: DIEGO FACCIO Função: MOTORISTA 
Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal

 
 
Obs.:  documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 120

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
Nome do Servidor: JUARES 
RODRIGUES DA COSTA 

Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal

 
 
Obs.:  documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
Nome do Servidor: ELOIR FLORES Função: MOTORISTA 
Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 
SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal

 
 
Obs.:  documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 
Sec/ Fundo Municipal: OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
Servidor: DYEGO DERES Função: OPERADOR DE 

EQUIPAMENTOS 
Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022. 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 
 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 

 
 

------------------------------------------------ 
DYEGO DERESZ 

Ciente do servidor 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 

DAS HORAS EXTRAS  
 

Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
AGNALDO DERESZ 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 
Sec/ Fundo Municipal: OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
Servidor: VALMIR FERNADO DOS 
SANTOS 

Função: OPERADOR DE 
EQUIPAMENTOS 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022. 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 
 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 

 
 

------------------------------------------------ 
DYEGO DERESZ 

Ciente do servidor 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 

DAS HORAS EXTRAS  
 

Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
AGNALDO DERESZ 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 
Sec/ Fundo Municipal: AGRICULTURA 
Servidor: ANTONINHO NUNES DE 
ARNOTE 

Função: OPERADOR DE 
MAQUINAS 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022. 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: AUMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS. 
 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 

_____________________________ 
FABRICIO FRIEDERICHS 

SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 
------------------------------------------------ 

ANTONINHO NUNES DE ARNOTE 
Ciente do servidor 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 

DAS HORAS EXTRAS  
 

Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
AGNALDO DERESZ 
Prefeito Municipal 

 

 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 125

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: AGRICULTURA 
Servidor: SERGIO JOSE 
KUNRATH 

Função: OPERADOR DE MAQUINAS 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022. 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: AUMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS. 
 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 

_____________________________ 
FABRICIO FRIEDERICHS 

SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 
------------------------------------------------ 

SERGIO JOSE KUNRATH 
Ciente do servidor 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 

DAS HORAS EXTRAS  
 

Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
AGNALDO DERESZ 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Sec/ Fundo Municipal: AGRICULTURA 
Servidor: EDER BONATTO Função: OPERADOR DE MAQUINAS 
Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022. 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas x Opção pelo pagamento 
Justificativa: AUMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS. 
 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 

_____________________________ 
FABRICIO FRIEDERICHS 

SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 
------------------------------------------------ 

 EDER BONATTO  
Ciente do servidor 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 

DAS HORAS EXTRAS  
 

Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
AGNALDO DERESZ 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Sec/ Fundo Municipal: AGRICULTURA 
Servidor: ARTEMIO ALVES DE 
OLIVEIRA 

Função: AGENTE DE 
ABASTECIMENTO ÁGUA 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022. 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas x Opção pelo pagamento 
Justificativa: ATENDIMENTO A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ÁGUA 
EM FINAIS DE SEMANA E FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE 
 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 

_____________________________ 
FABRICIO FRIEDERICHS 

SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 
------------------------------------------------ 
 ARTEMIO ALVES DE OLIVEIRA  

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
AGNALDO DERESZ 
Prefeito Municipal 
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      AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 
Sec/ Fundo Municipal: AGRICULTURA 
Servidor: Edina Paula Scheffer 
Staub 

Função: MEDICA VETERINARIA 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022. 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
x Opção pelo banco de horas  Opção pelo pagamento 
Justificativa: AUMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS. 
 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 

_____________________________ 
FABRICIO FRIEDERICHS 

SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 
------------------------------------------------ 

Edina Paula Scheffer Staub 
Ciente do servidor 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 

DAS HORAS EXTRAS  
 

Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 
 

____________________________ 
AGNALDO DERESZ 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Sec/ Fundo Municipal: AGRICULTURA 
Servidor: EDUARDO FREDERICHS  Função: TECNICO EM AGROPECUARIA 
Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022. 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: AUMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DE SILAGENS, E 
CONTRUÇOES DE FONTES CAXAMBU. 
 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de horas 
extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as necessidades 
conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 

_____________________________ 
FABRICIO FRIEDERICHS 

SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 
------------------------------------------------ 

EDUARDO FREDERICHS  
Ciente do servidor 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 

DAS HORAS EXTRAS  
 

Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
AGNALDO DERESZ 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Sec/ Fundo Municipal: AGRICULTURA 
Servidor: SANIR FRANCISCO 
BEDIN  

Função: OPERADOR 

Período previsto para realização das horas extras:  
De: 21/10/2022 a 20/11/2022. 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: AUMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DE SILAGENS, E 
CONTRUÇOES DE FONTES CAXAMBU. 
 

Autorização 
Pela presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de horas 
extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as necessidades 
conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 

_____________________________ 
FABRICIO FRIEDERICHS 

SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 
------------------------------------------------ 

SANIR FRANCISCO BEDIN 
Ciente do servidor 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 

DAS HORAS EXTRAS  
 

Pela presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
AGNALDO DERESZ 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Nome do Servidor: SEBASTIÃO DILCEU 
PEREIRA DIAS 

Função: Motorista 

Período previsto para realização das horas extras: 
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
Matricula: 435601 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: transporte de pessoas que frequentam os Grupos e Serviços 
oferecidos pelo CRAS, transporte escolar e viagens p/ a Secretaria de 
Assistência Social e Conselho Tutelar fora do Horário de Expediente (dentro 
do município de BB, na Regional da AMEOSC, outros locais no Estado de SC, 
como também fora do Estado. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
AGNALDO DERESZ 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Secretaria Municipal de Educação 
Nome do Servidor: André Pavanatto Função: Motorista 
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 3º horário do transporte escolar, entregar merenda. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Secretaria Municipal de Educação 
Nome do Servidor: Antônio R. Da Silva Função: Motorista 
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 3º horário do transporte escolar, entregar merenda.  

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
 

------------------------------------------------ 
Ciente do servidor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Secretaria Municipal de Educação 
Nome do Servidor: Vanderlei Pelozato Função: Motorista 
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 3º horário do transporte escolar, entregar merenda. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
 

Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Secretaria Municipal de Educação 
Nome do Servidor: Sebastião D. P. Dias Função: Motorista 
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: 3º horário do transporte escolar.  

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Secretaria Municipal de Educação 
Nome do Servidor: Lucimar Menegon Função: S. Gerais 
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 20:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: Preparar o café para os alunos do CEIM Pingo de Gente 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 

DAS HORAS EXTRAS  
 

Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Secretaria Municipal de Administração 
Nome do Servidor: Rodrigo Faliguski 
Stringhini 

Função: Analista de 
Informática 

Período previsto para realização das horas extras: 
De: 21/10/2022 a 20/11/2022 
 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 40:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: Serviços de manutenção das torres de internet. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 

DAS HORAS EXTRAS  
 

Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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ANEXO II 
 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Nome do Servidor: Viviane Rost  Função: Psicóloga 
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 08:00h às 16:00h do dia 05/11/2022  (Sábado) 
Matricula: 421801 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 08:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: preparativos e realização de evento social do dia da família 
2022. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.(Alterado pelo Decreto n° 1094/2019). 
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ANEXO II 

 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Nome do Servidor: Solange Engler Stella Função: auxiliar serviços 

gerais 
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 08:00h às 16:00h do dia 05/11/2022  (Sábado) 
Matricula: 416002 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 08:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: preparativos e realização de evento social do dia da família 
2022. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.(Alterado pelo Decreto n° 1094/2019). 
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ANEXO II 

 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Nome do Servidor: Mayara Delvalle Quadros Função: orientadora social  
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 08:00h às 16:00h do dia 05/11/2022  (Sábado) 
Matricula: 436601 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 08:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: preparativos e realização de evento social do dia da família 
2022. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.(Alterado pelo Decreto n° 1094/2019). 
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ANEXO II 

 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Nome do Servidor: Edivaldo Marinho de Melo 
Júnior 

Função:auxiliar 
administrativo 

Período previsto para realização das horas extras: 
De: 08:00h às 16:00h do dia 05/11/2022  (Sábado) 
Matricula: 432803 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 08:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: preparativos e realização de evento social do dia da família 
2022. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.(Alterado pelo Decreto n° 1094/2019). 
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ANEXO II 

 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Nome do Servidor: Maria Sebastiana da Silva Função: auxiliar serviços 

gerais 
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 08:00h às 16:00h do dia 05/11/2022  (Sábado) 
Matricula: 435201 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 08:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: preparativos e realização de evento social do dia da família 
2022. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.(Alterado pelo Decreto n° 1094/2019). 
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ANEXO II 

 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Nome do Servidor: Gabriela Guaragni Função: assistente social 
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 08:00h às 16:00h do dia 05/11/2022  (Sábado) 
Matricula: 335802 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 08:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: preparativos e realização de evento social do dia da família 
2022. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.(Alterado pelo Decreto n° 1094/2019). 
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ANEXO II 

 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Nome do Servidor: Eliane Fátima Mittmann  Função: Orientadora Social 
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 08:00h às 16:00h do dia 05/11/2022  (Sábado) 
Matricula: 433201 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 08:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: preparativos e realização de evento social do dia da família 
2022. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.(Alterado pelo Decreto n° 1094/2019). 
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ANEXO II 

 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Nome do Servidor: Mauricio Nunes Peregrino Função: agente 

administrativo  
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 08:00h às 16:00h do dia 05/11/2022  (Sábado) 
Matricula: 436701 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 08:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: preparativos e realização de evento social do dia da família 
2022. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.(Alterado pelo Decreto n° 1094/2019). 
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ANEXO II 
 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Nome do Servidor: Eduardo Picolli Miotti Função: Motorista 
Período previsto para realização das horas extras: 
De: 21 de outubro a 20 novembro de 2022 
Matricula: 434801 
 
Horas extras previstas (aproximadamente): 08:00 horas 
 
 Opção pelo banco de horas X Opção pelo pagamento 
Justificativa: preparativos e realização de Evento Social do Dia Da Família 
2022. 

Autorização 
Pelo presente, autorizo o servidor acima designado, a realizar a quantidade de 
horas extras previstas nesta autorização, com a finalidade de atender as 
necessidades conforme justificadas. 

Cargo/Assinatura do autorizador 
 
______________________________ 
Cargo 
 
_____________________________ 
Assinatura 
 

 
------------------------------------------------ 

Ciente do servidor 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOMOLOGAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO 
DAS HORAS EXTRAS  

 
Pelo presente, autorizo o setor de recursos humanos a efetuar o pagamento das 
horas extras, referente ao período autorizado, conforme o relatório de cartão 
ponto e declaração de horas extraordinárias realizadas que deverão ser 
anexados a presente autorização. 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
Obs.:  Documento devidamente preenchida sem rasuras.        (Alterado pelo Decreto n° 
1094/2019). 
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Barra Velha

Prefeitura

01/003/2022COOPER
Publicação Nº 4263328

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B5C2FCF3FAD8A9D87BC058DFE172BFE52E7AAE80
PREFEITURA DE BARRA VELHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2021

INEXIGIBILIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 025/2021

Extrato de Aditivo ao Contrato n° 01/003/202

B5C2FCF3FAD8A9D87BC058DFE172BFE52E7AAE80

Contratada: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES RURAIS DE BARRA VELHA – COOPERBARRA

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURAFAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educa-
ção básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a inexigibilidade de licitação n.º 025/2021 chamada pública, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Alteração do Valor

Valor Aditivo: R$ 442.435,75

Barra Velha, 20 de outubro de 2022

ALINE FRANCINI DA SILVA
Pela Empresa Contratada

Douglas Elias da Costa 
Prefeito

064/2022PMBV
Publicação Nº 4263930

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 360AA2BBE826FCE95422109F0C0AFFE5AC67B32D
PREFEITURA DE BARRA VELHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

900B53F5DD661F49840D14C9E8AC1F49A72702BF PROCESSO ADMINISTRATIVO 116/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 019/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 064/2022

360AA2BBE826FCE95422109F0C0AFFE5AC67B32D

Contratada: HR CONSTRUTORA E COMERCIO DE TELAS LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO ITAJUBA conforme 
projeto orçamento, memorial, ART em anexo, mediante licitação Tipo Menor Preço Global, em estrita observância aos Memoriais e Planilhas 
anexos, partes integrantes deste Processo, atendendo solicitação da Secretaria de Planejamento através de requisição anexa ao Processo.

Valor do Contrato: R$ 206.250,83

Data da assinatura: 20/10/2022

Data do vencimento: 20/02/2023

Barra Velha, 20 de outubro de 2022

LAHIS HELFRICH RONCALIO
Pela Contratada

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 023/2022 BARRA VELHA - EMERGENCIAL
Publicação Nº 4264311

 

 

47 34467734  
semec@barravelha.sc.gov.br 

www.barravelha.sc.gov.br 
Avenida Governador Celso Ramos, 198, Centro - Barra Velha-SC CEP 88.390.000 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 023/2022 BARRA VELHA - EMERGENCIAL 
 
 
O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE BARRA VELHA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna público o Edital de 
abertura para realização da Chamada Pública Nº 023/2022 - Emergencial, destinado ao 
preenchimento de vagas temporárias para o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Educação para o ano letivo de 2022, em razão de esgotada a listagem de profissionais  classificados 
no Edital do Processo Público Simplificado Nº 001/2021, regido  pela Lei Orgânica do Município, 
Leis Complementares n. 56/2006,e 125/2011 e pelas normas estabelecidas neste Edital.   A 
coordenação técnico/administrativa da Chamada Pública Nº 023/2022 será de responsabilidade da 
Comissão de Supervisão e Acompanhamento de Processos Seletivos e Chamadas Públicas. 
 
1. A Comissão de Supervisão e Acompanhamento de Processos Seletivos e Chamadas Públicas, 
deverá proceder a Chamada Pública das vagas remanescentes das chamadas anteriores. 
 
2. A Comissão expede esta Chamada Pública, convocando os interessados em assumir as vagas 
disponíveis. 
 
2.1 A Comissão convocará os candidatos para apresentação de documentação e escolha de vagas, 
conforme o item 4 deste edital.  
 
2.2 As vagas serão oferecidas em módulos, não podendo ser quebrados. 
 
2.3 O candidato desta chamada que já tiver escolhido vaga, poderá apenas complementar sua carga 
horária no limite de até 40 horas.  
 
2.4 Poderão se inscrever, apenas para complementação de carga horária, profissionais que já foram 
chamados e assumiram vagas através de processos anteriores, observado o limite de até 40 horas. 
 
3. A Comissão fará a classificação dos candidatos, conforme regras apresentadas nos itens a seguir:  
 
3.1 Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, será dada preferência ao que possuir 
maior habilitação específica na área, conforme a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996  e a Lei 
de Plano de Cargos e Salários vigente. 
 
3.1.1 Para definição dos candidatos mais avançados, será considerado o percentual de disciplinas 
cursadas. 

3.2 Havendo dois ou mais profissionais habilitados será dada preferência aos que tiverem maior 
tempo de serviço (em dias) na área de atuação, expedida por órgão oficial ou comprovada em 
carteira de trabalho e persistindo a igualdade, precederá o de maior idade.  

3.2.1 Não será considerado tempo de serviço em períodos concomitantes. 

3.3 Havendo dois ou mais candidatos não habilitados para a mesma vaga será dada a preferência 
aos que estão cursando na área (mais avançados) e, em caso de empate, que possuírem maior 
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47 34467734  
semec@barravelha.sc.gov.br 

www.barravelha.sc.gov.br 
Avenida Governador Celso Ramos, 198, Centro - Barra Velha-SC CEP 88.390.000 

tempo de serviço na área, expedida por órgão oficial ou comprovada em carteira de trabalho, 
persistindo a igualdade, precederá a maior idade; 

3.4 Esgotados os professores com especialidades na área exigida serão admitidos habilitados em 
áreas afins, conforme ANEXO II da Lei Complementar n. 56/2006. 

4. A chamada pública ocorrerá no dia 24 de outubro, a partir das 17h30, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto, situada à Av. Governador Celso Ramos, 198 - Centro, 
Barra Velha - SC, 88390-000, conforme o Anexo I. 
 
4.1 Os interessados deverão comparecer munidos de original e cópia dos seguintes documentos:   
 

A. Para candidatos não habilitados, atestado de matrícula e histórico atualizado que constem 
disciplinas cursadas e não cursadas;    

B. Certificado de pós-graduação lato sensu e/ou strictu sensu na área do cargo pretendido. 
C. Comprovante de tempo de serviço na área com data de início e fim; 
D. Diploma (frente e verso) ou certidão do grau de escolaridade exigido para o cargo, de acordo 

com o disposto no Anexo II deste Edital; 
E. Documento de identidade (RG);  

 
Para a contratação incluir: 
 

F. Comprovante de Qualificação Cadastral regular (fornecido pelo projeto eSocial). Atenção: 
Não utilizar acentuação para solicitar o comprovante. Link para expedição: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml 

G. Título de eleitor 
H. Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino com idade até 45 anos;  
I. Carteira de trabalho e previdência social, constando o nº pis/pasep/nis;  
J. Certidão de nascimento ou casamento, quando for o caso; certidão de casamento com as 

devidas averbações, quando for o caso;  
K. Comprovante de residência (somente de pessoa física) com expedição de até 90 (noventa) 

dias, que deverá ser no nome do candidato, ou em caso de moradia de aluguel trazer cópia 
do contrato de locação vigente, se morar de Aluguel e não tiver contrato de locação, deverá 
apresentar declaração (que pode ser a punho sem necessidade de autenticação do cartório) 
da pessoa convivente que tenha comprovante de residência, acompanhada de fotocópia do 
RG do declarante mais o comprovante;  

L. Certidão de negativa criminal eleitoral (fornecida pela Justiça Eleitoral). Link para expedição: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais; 

M. Certidão de quitação eleitoral, informando a regularidade (fornecida pela Justiça Eleitoral). 
Link para expedição: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral; 

N. Certidão de antecedentes criminais a nível Federal, constando NADA CONSTA (fornecida 
pelo Departamento da Polícia Federal).  Link para expedição: 
https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao; 

O. Certidão de antecedentes criminais dos Estados de SC, PR e RS, constando NADA 
CONSTA (fornecida pela Justiça Federal da 4ª Região).  Link para expedição: 
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php ; 

P. Certidão de antecedentes criminais do estado de origem, caso não sejam os citados acima, 
constando NADA CONSTA .  
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Q. Certidão de antecedentes criminais da comarca de Barra Velha, constando NADA 
CONSTA (fornecida pelo Tribunal de Justiça/SC).  Link para expedição: 
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do; 

R. Comprovante de situação cadastral regular do CPF (fornecido pela Receita Federal). Link 
para expedição: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp; 

S. Comprovante de vacinação do COVID;  
T. Registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão, quando for o caso;  
U. Quitação anual do registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão, 

quando for o caso;  
V. Declaração de não possuir acúmulo de remuneração pública, exceto aquelas previstas em 

Lei; se possuir vínculo, trazer ficha funcional ou declaração com horário de trabalho do outro 
vínculo, especificando dias da semana e turnos de trabalho (conforme modelo em Anexo);  

W. Declaração de IRPF do último exercício ou declaração de bens e/ou direitos (conforme 
modelo em Anexo);  

X. Na hipótese de ter o candidato exercido cargo público, nas esferas federal, estadual, 
municipal ou distrital, deverá fornecer declaração em que conste eventual penalidade 
disciplinar sofrida no exercício da função pública (conforme modelo e, Anexo);  

Y. CNH para o cargo de Motorista;  
Z. Cursos de transporte coletivo para o cargo de Motorista de Ônibus; 
AA.  Exame médico admissional com comprovação de aptidão física e mental para o cargo; 

 
   
4.1.1 Os itens b e c serão utilizados para critério de desempate, não sendo obrigatória sua 
apresentação. 
 
4.1.2 No caso de não apresentação dos itens b e c, os mesmo não serão contabilizados para fins 
de desempate, mesmo que apresentado posteriormente; 
 
4.1.3 O item a é obrigatório para os candidatos não habilitados; 
 
5. Após a escolha da vaga, o candidato deverá apresentar exame médico admissional que comprove 
aptidão física e mental para o cargo, de acordo com as legislações vigentes, em até 24h após a 
escolha.  
 
6. São requisitos básicos para investidura em cargo público:  
 
a) Nacionalidade brasileira ou equiparada;  
b) Gozo dos direitos políticos;  
c) Quitação com as obrigações militares e eleitorais;  
d) Nível de escolaridade exigido para o seu exercício;  
e) Idade mínima de dezoito anos;  
f) Aptidão física e mental, em acordo com as legislações vigentes;  
g) Firmar declaração de não possuir acúmulo de remuneração pública, exceto aquelas previstas em 
Lei;  
h) Na hipótese de ter o candidato exercido cargo público efetivo ou em comissão, nas esferas 
federal, estadual, municipal ou distrital, deverá fornecer declaração em que conste eventual 
penalidade disciplinar sofrida no exercício da função pública;  
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i) Fornecer certidão de antecedentes criminais da Justiça Comum, expedida por órgão com 
jurisdição no local de residência do candidato;  
j) Fornecer certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral, expedida pelo Tribunal Regional 
Eleitoral, com jurisdição no local de residência do candidato;  
k) Fornecer comprovante de situação cadastral no CPF regular. 
 
7. Considerando que a presente contratação tem como objetivo provimento de profissionais de nível 
superior para atendimento direto, bem como substituição de eventual ausência de servidor do 
quadro permanente, fica vedada a admissão de candidatos com a seguinte restrição: 
 
a) pertencentes aos grupos de risco não imunizados por recomendação médica. 
 
8 A constatação de irregularidade e/ou falsidade nas informações prestadas e/ou nos documentos 
apresentados pelo candidato, ainda que verificadas posteriormente à admissão, acarretarão na sua 
eliminação do certame, ou, ainda, rescisão de contrato de trabalho, sem prejuízo do 
encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida responsabilização 
legal por crime contra a fé pública.  
 
9 A Comissão de Supervisão e Acompanhamento de Processos Seletivos e Chamadas Públicas, 
instituída pela Portaria nº 496, deverá manifestar parecer referente aos casos omissos no presente 
edital.  
 
10 Preenchido o quadro de vagas em anexo, encerra-se esta Chamada Pública. 
 
11 Este Edital entra em vigor a partir de sua publicação. 
 
 
 

Barra Velha, 20 de setembro de 2022. 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
DOUGLAS ELIAS DA COSTA 

Prefeito de Barra Velha 
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 ANEXO I – QUADRO DE VAGAS 
 
 

HORÁRIO CARGO CH QUANT. 
VAGAS 

UNIDADE ESCOLAR 

17h30 Auxiliar de 
Educação Especial 40h 1 + CR CEI Profª. Hilda Batista da Silva 

18h 
 Geografia 40h 1 * EBM Profª. Antônia Gasino de Freitas 

   
* Licença saúde.    

ANEXO II – REQUISITOS 

 

Disciplina Habilitação Não Habilitados 

Geografia Licenciatura em Geografia 1 Cursando Licenciatura em 
Geografia; 
 
2 Licenciatura em História; 
 
3 Licenciatura em Ciências da 
Religião. 

   

 

Cargo Habilitação Mínima 

Auxiliar de Educação Especial Cursando a partir do 1º período de Licenciatura. 

 
 
 

ANEXO III – TABELA DE VENCIMENTOS 
 
 

Cargo Nível Valor 

Docente 
Não Habilitado R$ 3.461,07 
Superior R$ 4.230,19 
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Auxiliar de Educação Especial Superior Incompleto - Lic.  R$ 1.417,77 

  

ANEXO IV - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO PÚBLICO 

 
 

 DECLARAÇÃO NEGATIVA DE 
CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO PÚBLICO 

  

  

Eu, ________________________________________________________________ 
brasileiro(a), RG nº _____________________________, portador(a) do CPF nº 
_______________________________, residente e domiciliado(a) na Rua 
_________________________________________________________ nº ___________, 
Bairro: __________________________ na cidade de ____________________________ 
no Estado de ___________________________, DECLARO QUE NÃO EXERÇO CARGO, 
EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA cuja acumulação seja vedada nos termos do artigo 37, 
inciso XVI da Constituição Federal, e artigo 155 da lei nº 7.502/90, estando, portanto, 
desimpedido(a) para ser investido(a) em cargo público municipal mediante aprovação em 
processo seletivo. 

  

  

Barra Velha, ______ de ____________________ de ______________. 

  

  

  

____________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA 

 

DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA 

(Para quem NÃO DECLARA Imposto de Renda – Isento) 

         _________________________________________________________________ 
residente e domiciliado(a) à Rua ________________________________ nº __________ 
na cidade de _____________________________ Estado de _________________ abaixo 
assinado, ocupante do cargo temporário de ______________________________ 
portador(a) da Cédula de Identidade Registro Geral nº ___________________________ 
SSP/____ e CPF nº ______________________________ 

(   ) Declaro possuir os bens constantes da relação abaixo: 

01 - _____________________________, no valor de R$ _____________________ 

02 - _____________________________, no valor de R$ _____________________ 

03 - _____________________________, no valor de R$ _____________________ 

... 

( ) Declaro não possuir bens. 

  

         Por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração. 

  

 Barra Velha, SC, _____/__________/ _________. 

   

______________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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 ANEXO VI – DECLARAÇÃO – PENALIDADES 

 

DECLARAÇÃO – PENALIDADES 
        _________________________________________________________________ 
residente e domiciliado(a) à Rua _________________________________ nº _________ 
na cidade de _______________________________, Estado de ____________________ 
abaixo assinado, ocupante do cargo temporário de _____________________________ 
portador(a) da Cédula de Identidade Registro Geral nº __________________________ 
SSP/_____ e CPF nº ____________________________, DECLARO não ter sofrido, no 
exercício da função pública, penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável. 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração. 

  

  

Barra Velha, ______/________/_________. 

  

  

  

_____________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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PORTARIA Nº 1912-GAB, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4264108

PORTARIA Nº 1912-GAB, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a solicitação para prorrogação de prazo para conclusão de Procedimento Administrativo Disciplinar, realizado pela Presi-
dente da Comissão, por intermédio do Memorando nº 001/2022 de 21 de setembro de 2022, por mais 60 (sessenta) dias, dos fatos conexos 
que emergiram no decorrer dos trabalhos que envolveram a Sra. C. dos S. G., servidora efetiva no cargo de Agente Comunitária da Família, 
junto a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, com lotação no ESF São Cristóvão;

RESOLVE:

Artigo 1°- Prorrogar na forma do Artigo 191, Parágrafo Único da Lei Complementar nº 120/2011 de 11 de novembro de 2011, o prazo para 
conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, por mais 60 (sessenta) dias, instaurado pela Portaria nº 1536-GAB, de 01/08/2022, 
contados a partir de 30/09/2022, dos fatos conexos que emergiram no decorrer dos trabalhos que envolveram a Sra. C. dos S. G., servidora 
efetiva no cargo de Agente Comunitária da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, com lotação no ESF São Cristóvão, 
emitindo relatório e parecer a respeito.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Barra Velha, 30 de setembro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1997-GAB, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264301

 

 

 

PORTARIA Nº 1997-GAB, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. 
 

HOMOLOGA A CONLUSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais, e de conformidade com a legislação em vigor, 
 
CONSIDERANDO o disposto do Art. 19 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Barra Velha, das Autarquias, Fundações Públicas Municipais e poder Legislativo, e dá outras 
Providências, nos termos da Lei Complementar nº 120 de 11 de novembro de 2011; 
 
CONSIDERANDO o memorando nº 149/2022/CGM, datado de 11 de julho de 2022, no qual 
orienta a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, que quando servidor efetivo 
nomeado em cargo comissionado, exercer as mesmas atribuições do cargo efetivo, ou se tais são 
compatíveis com o mesmo, a contagem do tempo de estágio probatório não se interrompe; 
 
CONSIDERANDO o Memorando nº 589/2022/SEMEC, datado de 25 de agosto de 2022, no 
qual a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto atesta que a servidora em questão foi 
nomeada em cargo comissionado similar as função do seu cargo efetivo, conforme Prejulgado nº 
2022 do TCE/SC, resolve dar andamento e concluir a avaliação de estágio probatório da concursada; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Homologar a Conclusão de Estágio Probatório a Servidor Público da Administração Geral 
do Município, aprovado(a) no Concurso Público realizado através do Edital nº 001/2012, 
homologado pela Portaria nº 192/2013 de 31 de janeiro de 2013, devidamente nomeado(a) através 
da Portaria nº 401, datada de 19 de agosto de 2013, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, abaixo relacionado(a): 
 

 
Art. 2° Os servidores que obtiveram aprovação ficam por este ato, declarados ESTÁVEIS NO 
SERVIÇO PÚBLICO, nos termos do Art. 21, da Lei Complementar nº 120 de 11 de novembro de 
2011. 

 

Art. 3° A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 28 
de março de 2018, revogadas as disposições ao contrário. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
Barra Velha, 17 outubro de 2022. 
 

 
 

_________________________________ 
DOUGLAS ELIAS DA COSTA 
Prefeito Municipal 

 
SERVIDOR 

 
CARGO 

 

    ESTÁGIO PROBATÓRIO     

RUBIA FERNANDA ALVES AGENTE ADMINISTRATIVO 30/03/2015 28/03/2018 

INÍCIO TÉRMINO 
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PORTARIA Nº 1998-GAB, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264345

PORTARIA Nº 1998-GAB, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

Altera Comissão de Instauração de Procedimento Administrativo para a apuração de descumprimento de cláusula contratual realizada pela 
Empreiteira de Mão de Obra Adrimar Eirelei e o Município de Barra Velha, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, com fulcro no art. 71, Incisos V e VII da Lei Orgânica do Município 
e demais dispositivos legais vigentes;

CONSIDERANDO a necessidade de alteração de membro de comissão de Procedimento Administrativo instaurado pela Portaria nº 0807-GAB 
de 01 de abril de 2022;

RESOLVE:

Artigo 1°- Alterar a comissão de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado pela Portaria nº 0807-GAB de 01 de abril de 2022, para 
apuração das causas determinantes do descumprimento de cláusula do Contrato nº 045/202 com a EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRI-
MAR EIRELEI, referente a obra de pavimentação asfáltica da Rua Silvério Bertolino Ribeiro que também inclui a drenagem da Rua Arthemio 
Angelo Giuradelli.

Artigo 2° - Para cumprimento ao disposto no artigo antecedente, constitui-se a alteração da comissão ficando a Sra. RUBIA FERNANDA 
ALVES, Agente Administrativo, matrícula funcional nº 1719, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, 
atuando como Presidente de comissão; a Sra. ARACELI SILVEIRA FISCHER, Auxiliar Administrativa, matrícula funcional nº 1727, do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, atuando como Secretária de comissão; e a Sra. DIRLENE MARIZA HESS, Co-
ordenadora Administrativa/Legislativa, matrícula funcional nº 997, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Administração, atuando 
como Membro de comissão, todos integrantes do quadro de servidores efetivos da Prefeitura deste Município, para, sob a presidência da 
primeira, constituírem a Comissão Processante.

Artigo 3° - A nova Comissão Processante terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação desta Portaria, para concluir a 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO de que trata o artigo 1º.

Artigo 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barra Velha, 17 de outubro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2015-GAB, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264677

PORTARIA Nº 2015-GAB, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

Altera Comissão de Instauração de Procedimento Administrativo para a apuração de infração contratual realizada pela empresa Vogelsanger 
Pavimentação Eirelli e o Município de Barra Velha, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Barra Velha, no uso de suas atribuições, de acordo com o artigo 71, item VII da Lei Orgânica do Município, san-
ções 86 a 88 da Lei 8666/93 e demais dispositivos legais vigentes;

CONSIDERANDO o pedido de saída de comissão de Procedimento Administrativo instaurado pela Portaria nº 2171-GAB, de 01 de dezembro 
de 2021, alterada pela Portaria nº 0101-GAB, de 31 de janeiro de 2022, e pela Portaria nº 0808-GAB, de 01 de abril de 2022, realizado pela 
presidente de comissão Sra. Suelen Boreck, por intermédio do Memorando nº 002/2022, de 22 de junho de 2022;

RESOLVE:

Artigo 1°- Alterar a comissão do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado pela Portaria nº 2171-GAB de 01 de dezembro de 2021, al-
terada pela Portaria nº 0101-GAB, de 31 de janeiro de 2022, e pela Portaria nº 0808-GAB, de 01 de abril de 2022, para apuração das causas 
determinantes da infração contratual realizada pela empresa VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELLI correspondente a não finalização de 
obras de pavimentação conforme acordados contratualmente;

Artigo 2° - Para cumprimento ao disposto no artigo antecedente, constitui-se a alteração da comissão designando a Sra. MARCIA NUNES 
SILVEIRA, matrícula funcional nº 1674, Engenheira Civil, para atuar como Presidente de comissão; permanecendo o Sr. ANDERSON CLAY-
TON SABINO CORDEIRO, matrícula funcional nº 1625, Fiscal de Obras, atuando como Secretário de comissão; e a Sra. DIRLENE MARIZA 
HESS, Coordenadora Administrativa/Legislativa, atuando como Membro de comissão, todos integrantes do quadro de servidores efetivos da 
Prefeitura deste Município, para, sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão Processante.

Artigo 3° - A nova Comissão Processante terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de publicação desta Portaria, para 
concluir o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO de que trata o artigo 1º.

Artigo 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Barra Velha, 19 de outubro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2016-GAB, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264686

PORTARIA Nº 2016-GAB, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
Constituir Comissão para Processo Administrativo Disciplinar

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, com fulcro no art. 71, Incisos V e VII da Lei Orgânica do Município 
e demais dispositivos legais vigentes;

CONSIDERANDO o registro dos seguintes fatos:
a) Do Boletim de Ocorrência – Registo 0760269/2022-BO-006.01.2022.0028151 – UNIDADE RESPONSÁVEL: PC – DELEGACIA DE POLÍCI-
CIA DE BARRA VELHA – ESTADO DE SANTA CATARINA, com data e hora de registro de 06/09/2022 – 15h59min, no qual relata que a Sra. 
A. M. S. D., matrícula funcional nº 2176, servidora efetiva no cargo de Assistente Social, lotada junto a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, no CRAS, supostamente agiu com insubordinação grave em serviço, nos termos do artigo 170, VI, da Lei Complementar nº 120, de 
11 de novembro de 2011, praticando presumivelmente ato de ofensa verbal;
b) Do Memorando nº 069/2022/SEMAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social, datado de 23/09/2022, informando o ato de desacato 
com fulcro no art. 331 do Código Penal, solicitando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos que envol-
veram a Sra. A. M. S. D., matrícula funcional nº 2176, servidora efetiva no cargo de Assistente Social, lotada junto a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, no CRAS;
c) Do Memorando nº 333/2022/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, datado de 30/09/222, encaminhado para a Secretaria Municipal de 
Administração a solicitação do pedido de instauração de Processo Administrativo Disciplinar realizado pela Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, para apuração dos fatos que envolveram a Sra. A. M. S. D., matrícula funcional nº 2176, servidora efetiva no cargo de Assistente 
Social, lotada junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, no CRAS;

RESOLVE:

Artigo 1°- Designar a Sra. SUELEN BORECK, para atuar como Presidente de comissão, matrícula funcional nº 1574, Enfermeira, do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento, a Sra. ARACELI SILVEIRA FISCHER, para atuar como Secretária de comissão, 
Auxiliar Administrativa, matrícula funcional nº 1727, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, e a Sra. DIRLE-
NE MARIZA HESS, para atuar como Membro de comissão, Coordenadora Administrativa/Legislativa, matrícula funcional nº 997, do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Administração, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar destinada a apurar, no prazo de 60 dias (sessenta dias), os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos que envol-
veram a Sra. A. M. S. D., matrícula funcional nº 2176, servidora efetiva no cargo de Assistente Social, lotada junto a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, no CRAS.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Barra Velha, 19 de outubro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito Municipal

PP 014/2022 FUMTEC
Publicação Nº 4264441

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 79EB5A2E2C85160B3FE2804C52D32F1CB3BEEC9B
PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo nº 020/2022 FUMTEC
Pregão Presencial nº 014/2022 FUMTEC
79EB5A2E2C85160B3FE2804C52D32F1CB3BEEC9B
A Prefeitura de Barra Velha, através da Secretaria de Administração, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL do tipo Menor Preço Global para Registro de Preço referente a contratação de empresa para produção, organização, divulgação, 
locação de estruturas e realização do Encontro dos Amigos 2022, que acontecerá no dia 13 de Novembro de 2022, Conforme especifica-
ções constantes do Anexo I - Termo de Referência. Recebimento dos Envelopes até: 04/11/2022 às 13:15 horas. Data da Sessão Pública: 
04/11/2022 às 13:30 horas, na Secretaria da Administração, situada na Av. Governador Celso Ramos, nº 200, Centro, Barra Velha/SC. Co-
ordenação do Processo: Pregoeiro Rubia Fernanda Alves. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no endereço supra, 
horário: 8:00 às 12:00horas e 13:30 às 17:30 horas, ou no site www.barravelha.sc.gov.br. Barra Velha, 20 de outubro de 2022. DOUGLAS 
ELIAS DA COSTA – Prefeito.

http://www.barravelha.sc.gov.br/
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Belmonte

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL 49/2022
Publicação Nº 4264248

 

MUNICIPIO DE BELMONTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2022 

Registro de Preços 

 
o registro de preços para futura e eventual aquisição de 

mobiliário em geral, equipamentos de processamento de 

dados, aparelhos e utensílios domésticos e demais 

equipamentos, destinados à secretaria municipal de 

administração, secretaria municipal de educação e 

demais secretarias e departamento, conforme 

especificações e condições estabelecidas neste edital e 

seus anexos.  Recebimento dos envelopes de 

documentação e propostas até às 08h00min do dia 

01/11/2022, no Dpto. De Licitações da Prefeitura 

Municipal, a Rua Engenheiro Francisco Passos, 133, 

iniciando a fase de lances às 08h10min do mesmo dia. 

Informações pelo fone (049) 3625 0066. 

Belmonte/SC, 20 de outubro de 2022. 

Jair Antonio Giumbelli 
Prefeito Municipal 
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Benedito Novo

Prefeitura

ATA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TP 134/2022
Publicação Nº 4263523

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DATA: 20/10/2022 - HORA DE INÍCIO: 9h05m
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022
MODALIDADE: Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia – 134/2022
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ERICH MAUS, EM CON-
FORMIDADE COM OS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Na data e horário supramencionados, realizou-se na sala de reuniões, na sede da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, situada na Rua 
Celso Ramos, 5.070, Centro, em Benedito Novo, sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de 
habilitação em razão do certame licitatório na modalidade de Tomada de Preços acima citado, com a presença dos membros da Comissão 
de Licitações JOICE APARECIDA COSTA, SÉRGIO DÁRIO PASQUALI e MARLI KLITZKE SCHMIDT, todos nomeados pela Portaria no 001/2022. 
Aberta a sessão, verificou-se que protocolou envelopes até o horário estipulado (9 horas) somente a empresa TERRABASE TERRAPLENA-
GEM LTDA. os envelopes foram conferidos e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e verificou-se que os mes-
mos se encontram devidamente identificados e lacrados. Em seguida a Comissão Permanente de Licitações efetuou a abertura do envelope 
identificado como de habilitação. A empresa TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA se fez representar por seu proprietário Senhor JARDEL 
FLORIANI, conforme documentos juntados aos autos do processo. A empresa não apresentou a Certidão Simplificada expedida pela Junta 
Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e não poderá fazer uso dos benefícios e das 
condições especiais previstas pela LC no 123/2006 com redação dada pela LC no 147/2014. Nos termos do edital, efetuou-se consulta para 
verificar se a empresa participante, encontra-se declarada inidônea, suspensa, ou impedida de licitar ou contratar com a Administração Pú-
blica de qualquer natureza e esfera governamental. Da consulta efetuada, nada foi constatado, estando todas as empresas aptas a participar 
do certame. Os documentos de habilitação foram analisados e rubricados pela Comissão Permanente de Licitações e pelo representante 
presente. Em seguida, foi colocada a palavra a disposição do represente presente para manifestação. Não houve manifestações. Na sequ-
ência, o Presidente da Comissão de Licitações suspendeu a sessão para envio dos documentos de Habilitação aos Setores de Engenharia 
e Contabilidade da Prefeitura, tendo em vista a necessidade de análise detalhada e parecer destes. O envelope contendo a proposta de 
preços permanecerá no Setor de Licitações, devidamente lacrado, até posterior decisão. Nada mais digno de nota, nem a tratar, encerrou-se 
a sessão, e lavrou-se a presente ata que segue assinada pela Comissão Permanente de Licitações e representante presente.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES:

SÉRGIO DÁRIO PASQUALI
Presidente
MARLI KLITZKE SCHMIDT
Membro
MARCIEL RODRIGO KOSLOWSKI
Membro
REPRESENTANTE PRESENTE:

TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA

AVISO DE CREDENCIAMENTO - IN 164/2022
Publicação Nº 4264666

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 164/2022

O Município de Benedito Novo – SC, leva ao conhecimento dos interessados que estará aberto o chamamento público para o CREDENCIA-
MENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS PESA-
DAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES. O presente credenciamento permanecerá aberto 
por tempo indeterminado ou por ato que venha a revogá-lo. Os envelopes deverão ser protocolados no Setor de Licitações da Prefeitura. 
Maiores informações e a íntegra do Edital poderão ser obtidas diariamente em horário de expediente no Setor de Licitações desta Muni-
cipalidade, situado na Rua Celso Ramos, 5.070, Centro, pelo Fone: (47) 3385-0487, no site: www.beneditonovo.sc.gov.br ou por e-mail: 
licitacao@beneditonovo.sc.gov.br.
Benedito Novo (SC), 18 de outubro de 2022.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA - Prefeita

http://www.beneditonovo.sc.gov.br/
mailto:licitacao@beneditonovo.sc.gov.br
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2022
Publicação Nº 4263697

PUBLICAÇÕES LEGAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2022

ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERTO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA FROTA DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA/CATÁLOGO ARESC (ASSOCIAÇÃO DAS 
RETIFICAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA)

MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA

Qtde Und Descrição do Objeto Valor Total 
Estimado

Percentual de 
Desconto

1 % SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL COM 4 CILINDROS - OM 904, CATERPILLAR, PK 
4000, NEW HOLLAND, JOHN DEERE 434.106,50 50%

1 % SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL COM 6 CILINDROS – MERCEDES, MWM, D225/229, 
SPRINT, PERKINS, CUMMINS B 143.402,00 65%

1 % SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL COM 6 CILINDROS – FIAT IVECO, FORD CARGO, 
CUMMINS, C/ISB, MWMX 10/12, PK 1006, OM 906 352.536,00 50%

1 % SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES A GASOLINA/ALCOOL COM 4 CILINDROS – NACIONAIS 175.700,00 70%

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 20 de outubro de 2022 a 20 de outubro de 2023

Benedito Novo (SC), 20 de outubro de 2022

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2022
Publicação Nº 4264258

 

PUBLICAÇÕES LEGAIS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 155/2022 
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES 
 
1000000483 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA 
 

Item Und Produto Valor Unit. 
26 UND IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COUCHÊ 150G, FORMATO A4, 4X0 CORES, COM 

PLASTIFICAÇÃO RÍGIDA 
8,70 

25 UND SUMULA DE BOCHA, FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL SUIÇO AUTOCOPIATIVO 
CONTENDO 3 VIAS EM CORES DIFERENTES COM LOGO E CABEÇALHO DO MUNICIPIO DE 
BENEDITO NOVO (MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE) EM PAPEL 
SULFITE A4 75G. (50 JOGOS POR BLOCO) 

45,00 

23 UND CAPA DE PROCESSO, TAMANHO 32X46CM, EM PAPEL TRIPLEX 300G, COR BRANCA, COM 
DOIS FUROS NO CENTRO E 6 VINCOS 

3,20 

22 UND ENVELOPE BRANCO TIMBRADO, EM PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO 34CM X 24CM 1,90 
21 UND ENVELOPE BRANCO TIMBRADO EM PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO 25X17CM 1,40 
20 UND ENVELOPE BRANCO TIMBRADO EM PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO 23X11CM 1,20 
19 UND CARTÃO DE VISITA FORMATO 9X5CM, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO (4X4 

CORES), PAPEL COUCHÉ FOSCO OU CARTÃO TRIPLEX 300G/M². 
0,85 

16 UND BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES (C67) BLOCOS COM 100 FOLHAS TAMANHO 21,5X15CM 
IMPRESSÃO 1X0 EM PAPEL SULFITE BRANCO 56G 

6,90 

15 UND BLOCO RECEITA SIMPLES BLOCOS COM 100 FOLHAS TAMANHO 15X21,5CM IMPRESSÃO 
1X0 EM PAPEL SULFITE BRANCO 56G 

6,90 

14 UND BLOCO RECEITA ESPECIAL (DUAS VIAS) BLOCO COM 50 FOLHAS TAMANHO 15X21,5CM 
IMPRESSÃO 1X0 (PRETO FRENTE), PAPEL AUTO COPIATIVO (1ª VIA PAPEL NA COR BRANCA 
E 2ª VIA PAPEL NA COR AZUL) 

9,70 

13 UND BLOCO DE ATESTADO MÉDICO/ODONTOLOGICO BLOCOS COM 100 FOLHAS TAMANHO 
15X21,5CM IMPRESSÃO 1X0 EM PAPEL SULFITE BRANCO 56G 

7,40 

12 UND BLOCO DE SERVIÇO (DUAS VIAS) BLOCO COM 100 FOLHAS, NUMERADO, TAMANHO 
15,3CM X 21,5CM. IMPRESSÃO 1X0 (PRETO FRENTE) 56 GRAMAS. PAPEL AUTO COPIATIVO 
(1º VIA PAPEL NA COR BRANCA, 2º VIA PAPEL NA COR VERDE) 

10,50 

11 UND BLOCO DE ABASTECIMENTO (DUAS VIAS). BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 
10,5X15,5CM, IMPRESSÃO 1X0 (PRETO FRENTE) 56G, PAPEL AUTO COPIATIVO (1º VIA 
PAPEL NA COR BRANCA E 2º VIA PAPEL NA COR VERDE) 

9,20 

10 UND CAPA DE BLOCO DE PRODUTOR RURAL PERSONALIZADA, NAS MEDIDAS 21,5X45,5CM, EM 
PAPEL TRIPLEX C1S 250G, IMPRESSÃO 4X1 CMYK, ACABAMENTO VERNIZ UV TOTAL 
FRENTE, 4 VINCOS 

1,90 

9 UND NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, MODELO 04, EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, 
TAMANHO 2,40X2,16CM EM PAPEL 56G, 4 VIAS CARBONADAS 

1,00 

8 UND FOLDER 63X42CM (LXA), 4X4 CORES EM PAPEL SULFITE 90G, COM 8 DOBRAS 10,5X14CM 
FECHADO 

2,45 

7 UND FOLDER 50X22,5CM (LXA), 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, COM 4 DOBRAS 
12,5X22,5 (LXA) FECHADO 

1,75 

6 UND FOLDER 42X30CM (LXA), 4X0 CORES EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 150G, CORTE RETO 1,68 
5 UND FOLDER 40X15CM (LXA) ABERTO, 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, COM 4 

DOBRAS 10X15CM (LXA) FECHADO 
1,16 

4 UND FOLDER 30X21CM (LXA) ABERTO, 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, COM 2 
DOBRAS 15X21CM (LXA) FECHADO 

0,85 

3 UND FOLDER 15X20CM (LXA), 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90G, CORTE RETO 0,60 
2 UND FOLDER 10X20CM (LXA), 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, CORTE RETO 0,90 
1 UND FOLDER 10X15CM (LXA), 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, CORTE RETO 0,60 

 

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 20 de outubro de 2022 a 20 de outubro de 2023 
Benedito Novo (SC), 20 de outubro de 2022 
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 148/2022
Publicação Nº 4263060

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3CD8ABF6BC6A1BFED68437A2A10261C0A2AF84D4

 

 

PREFEITURA DE BENEDITO NOVO 
CNPJ: 83.102.780/0001-08 
Rua Celso Ramos, 5.070 – Centro - Benedito Novo - SC 
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487 
E-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br  
Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão: 148/2022 

 
 

Afigurando-me que a licitação epigrafada se encontra regularmente desenvolvida dentro dos 
parâmetros legais, está em ordem e não há impugnações ou recursos pendentes de julgamento e, 
restando ainda presente o interesse na contratação/compra que deu ensejo à instauração do 
processo, HOMOLOGO o procedimento de que se cogita em favor da empresa vencedora: 
 
 

221651 - P&N COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 
1 BATERIA DE 45AH SELADA, COM PESO MÍNIMO DE 

10,90KG, BASE DE TROCA PELA USADA, COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO 

UNIDADE ONBAT 10 R$227,00 R$2.270,00 

2 BATERIA DE 52AH SELADA, COM PESO MÍNIMO DE 
10,90KG, BASE DE TROCA PELA USADA, COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO 

UNIDADE PIONEIRO 6 R$292,00 R$1.752,00 

3 BATERIA DE 60AH SELADA, COM PESO MÍNIMO DE 
13,50KG, BASE DE TROCA PELA USADA, COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO 

UNIDADE ONBAT 32 R$253,00 R$8.096,00 

4 BATERIA DE 70AH SELADA, COM PESO MÍNIMO DE 
17,10KG, BASE DE TROCA PELA USADA, COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO 

UNIDADE PIONEIRO 5 R$446,00 R$2.230,00 

5 BATERIA DE 100AH SELADA, COM PESO MÍNIMO 
DE 23,20KG, SEM BASE DE TROCA PELA USADA, 
COM GARANTIA MÍNIMA DE 15 MESES, 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 

UNIDADE PIONEIRO 6 R$578,00 R$3.468,00 

6 BATERIA DE 75AH SELADA, COM PESO MÍNIMO DE 
18,20KG, BASE DE TROCA PELA USADA, COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO 

UNIDADE PIONEIRO 3 R$529,00 R$1.587,00 

7 BATERIA DE 90AH SELADA, COM PESO MÍNIMO DE 
21,80KG, A BASE DE TROCA PELA USADA, COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO 

UNIDADE PIONEIRO 6 R$479,00 R$2.874,00 

8 BATERIA DE 110AH SELADA, COM PESO MÍNIMO 
DE 26KG, A BASE DE TROCA PELA USADA, COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO 

UNIDADE PIONEIRO 35 R$607,00 R$21.245,00 

9 BATERIA DE 150AH SELADA, COM PESO MÍNIMO 
DE 38,40KG, A BASE DE TROCA PELA USADA, COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO 

UNIDADE ONBAT 17 R$630,00 R$10.710,00 

    
Total do Fornecedor: R$ 54.232,00 

 

Benedito Novo/ SC, 11 de outubro de 2022. 
 

 
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA 

Prefeita de Benedito Novo 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 155/2022
Publicação Nº 4263845

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EF573D8BC4C73720E69CFEF4CF2335760B23E6B1
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão: 155/2022 
 
 

Afigurando-me que a licitação epigrafada se encontra regularmente desenvolvida dentro dos 
parâmetros legais, está em ordem e não há impugnações ou recursos pendentes de julgamento 
e, restando ainda presente o interesse na contratação/compra que deu ensejo à instauração do 
processo, HOMOLOGO o procedimento de que se cogita em favor da empresa vencedora: 
 
 

1000000483 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 
1 FOLDER 10X15CM (LXA), 4X4 CORES EM PAPEL 

COUCHÊ BRILHO 115G, CORTE RETO 
UNIDADE  20.000 R$0,60 R$12.000,00 

2 FOLDER 10X20CM (LXA), 4X4 CORES EM PAPEL 
COUCHÊ BRILHO 115G, CORTE RETO 

UNIDADE  20.000 R$0,90 R$18.000,00 

3 FOLDER 15X20CM (LXA), 4X4 CORES EM PAPEL 
COUCHÊ BRILHO 90G, CORTE RETO 

UNIDADE  20.000 R$0,60 R$12.000,00 

4 FOLDER 30X21CM (LXA) ABERTO, 4X4 CORES 
EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, COM 2 
DOBRAS 15X21CM (LXA) FECHADO 

UNIDADE  20.000 R$0,85 R$17.000,00 

5 FOLDER 40X15CM (LXA) ABERTO, 4X4 CORES 
EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, COM 4 
DOBRAS 10X15CM (LXA) FECHADO 

UNIDADE  20.000 R$1,16 R$23.200,00 

6 FOLDER 42X30CM (LXA), 4X0 CORES EM PAPEL 
COUCHÊ FOSCO 150G, CORTE RETO 

UNIDADE  20.000 R$1,68 R$33.600,00 

7 FOLDER 50X22,5CM (LXA), 4X4 CORES EM 
PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, COM 4 DOBRAS 
12,5X22,5 (LXA) FECHADO 

UNIDADE  20.000 R$1,75 R$35.000,00 

8 FOLDER 63X42CM (LXA), 4X4 CORES EM PAPEL 
SULFITE 90G, COM 8 DOBRAS 10,5X14CM 
FECHADO 

UNIDADE  20.000 R$2,45 R$49.000,00 

9 NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, MODELO 
04, EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, TAMANHO 
2,40X2,16CM EM PAPEL 56G, 4 VIAS 
CARBONADAS 

UNIDADE  7.000 R$1,00 R$7.000,00 

10 CAPA DE BLOCO DE PRODUTOR RURAL 
PERSONALIZADA, NAS MEDIDAS 21,5X45,5CM, 
EM PAPEL TRIPLEX C1S 250G, IMPRESSÃO 4X1 
CMYK, ACABAMENTO VERNIZ UV TOTAL 
FRENTE, 4 VINCOS 

UNIDADE  2.000 R$1,90 R$3.800,00 

11 BLOCO DE ABASTECIMENTO (DUAS VIAS). 
BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 
10,5X15,5CM, IMPRESSÃO 1X0 (PRETO FRENTE) 
56G, PAPEL AUTO COPIATIVO (1º VIA PAPEL NA 
COR BRANCA E 2º VIA PAPEL NA COR VERDE) 

UNIDADE  400 R$9,20 R$3.680,00 

12 BLOCO DE SERVIÇO (DUAS VIAS) BLOCO COM 
100 FOLHAS, NUMERADO, TAMANHO 15,3CM 
X 21,5CM. IMPRESSÃO 1X0 (PRETO FRENTE) 56 
GRAMAS. PAPEL AUTO COPIATIVO (1º VIA 
PAPEL NA COR BRANCA, 2º VIA PAPEL NA COR 
VERDE) 

UNIDADE  150 R$10,50 R$1.575,00 

13 BLOCO DE ATESTADO UNIDADE  150 R$7,40 R$1.110,00 
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PREFEITURA DE BENEDITO NOVO 
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MÉDICO/ODONTOLOGICO BLOCOS COM 100 
FOLHAS TAMANHO 15X21,5CM IMPRESSÃO 
1X0 EM PAPEL SULFITE BRANCO 56G 

14 BLOCO RECEITA ESPECIAL (DUAS VIAS) BLOCO 
COM 50 FOLHAS TAMANHO 15X21,5CM 
IMPRESSÃO 1X0 (PRETO FRENTE), PAPEL AUTO 
COPIATIVO (1ª VIA PAPEL NA COR BRANCA E 2ª 
VIA PAPEL NA COR AZUL) 

UNIDADE  300 R$9,70 R$2.910,00 

15 BLOCO RECEITA SIMPLES BLOCOS COM 100 
FOLHAS TAMANHO 15X21,5CM IMPRESSÃO 
1X0 EM PAPEL SULFITE BRANCO 56G 

UNIDADE  300 R$6,90 R$2.070,00 

16 BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES (C67) BLOCOS 
COM 100 FOLHAS TAMANHO 21,5X15CM 
IMPRESSÃO 1X0 EM PAPEL SULFITE BRANCO 
56G 

UNIDADE  150 R$6,90 R$1.035,00 

19 CARTÃO DE VISITA FORMATO 9X5CM, 
IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO (4X4 
CORES), PAPEL COUCHÉ FOSCO OU CARTÃO 
TRIPLEX 300G/M². 

UNIDADE  2.000 R$0,85 R$1.700,00 

20 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO EM PAPEL 
SULFITE 90G, TAMANHO 23X11CM 

UNIDADE  2.000 R$1,20 R$2.400,00 

21 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO EM PAPEL 
SULFITE 90G, TAMANHO 25X17CM 

UNIDADE  2.000 R$1,40 R$2.800,00 

22 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO, EM PAPEL 
SULFITE 90G, TAMANHO 34CM X 24CM 

UNIDADE  2.000 R$1,90 R$3.800,00 

23 CAPA DE PROCESSO, TAMANHO 32X46CM, EM 
PAPEL TRIPLEX 300G, COR BRANCA, COM DOIS 
FUROS NO CENTRO E 6 VINCOS 

UNIDADE  1.000 R$3,20 R$3.200,00 

25 SUMULA DE BOCHA, FUTSAL, FUTEBOL DE 
CAMPO E FUTEBOL SUIÇO AUTOCOPIATIVO 
CONTENDO 3 VIAS EM CORES DIFERENTES 
COM LOGO E CABEÇALHO DO MUNICIPIO DE 
BENEDITO NOVO (MODELO FORNECIDO PELA 
SECRETARIA DE ESPORTE) EM PAPEL SULFITE 
A4 75G. (50 JOGOS POR BLOCO) 

UNIDADE  20 R$45,00 R$900,00 

26 IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COUCHÊ 
150G, FORMATO A4, 4X0 CORES, COM 
PLASTIFICAÇÃO RÍGIDA 

UNIDADE  1.000 R$8,70 R$8.700,00 

    
Total do Fornecedor: R$ 246.480,00 

 

 
 

Benedito Novo/ SC, 20 de outubro de 2022. 
   

 
 
 

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA 
Prefeita de Benedito Novo 
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Biguaçu

Prefeitura

PORTARIA Nº 4737/2022
Publicação Nº 4265718

PORTARIA nº 4737 de 20 de outubro de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98, inciso VII da Lei Orgânica do 
Município de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Fica retificada a Portaria nº 4531/2022, do servidor Heron Felicio Pereira, que passa a ter a seguinte redação:

“CONCEDER ao (a) servidor (a), HERON FELICIO PEREIRA, ocupante do cargo efetivo de MÉDICO PLANTONISTA - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 11593/2022 
em anexo, no período de 14/09/2022 a 28/09/2022.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 14/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4738/2022
Publicação Nº 4265719

PORTARIA nº 4738 de 20 de outubro de 2022
Concede exoneração ao(a) Servidor(a), ocupante de cargo temporário, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder exoneração a(o) servidor(a) ANA PAULA VIERO, ocupante do cargo temporário de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jor-
nada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 27/10/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 27/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4739/2022
Publicação Nº 4265720

PORTARIA nº 4739 de 20 de outubro de 2022
Concede exoneração ao(a) Servidor(a), ocupante de cargo temporário, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder exoneração a(o) servidor(a) ROBERTA MELLO SOARES, ocupante do cargo temporário de AUXILIAR DE CIRURGIÃO DEN-
TISTA DA FAMÍLIA, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01/11/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 01/11/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 4740/2022
Publicação Nº 4265721

PORTARIA nº 4740 de 20 de outubro de 2022
Concede exoneração ao(a) Servidor(a), ocupante de cargo efetivo, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder exoneração a(o) servidor(a) MARCIO ROBERTO DIAS DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SAÚDE, com 
jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 28/09/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 28/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4741/2022
Publicação Nº 4265722

PORTARIA nº 4741 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender 
Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), CAMILA SILVA BATISTA, para desempenhar 
as funções do cargo de ENFERMEIRO, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, 
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no período de 05/10/2022 a 04/04/2023, para 
manter o bom funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento em face do atraso na negociação do processo de terceirização da gestão 
da UPA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4742/2022
Publicação Nº 4265723

PORTARIA nº 4742 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Aten-
der Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), JOÃO MARQUES BARBOSA NETO, para 
desempenhar as funções do cargo de ENFERMEIRO, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no período de 21/09/2022 a 
20/03/202, para manter o bom funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento em face do atraso na negociação do processo de tercei-
rização da gestão da UPA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 21/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 4743/2022
Publicação Nº 4265724

PORTARIA nº 4743 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender 
Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ANA CRISTINA MIRANDA, para desempenhar 
as funções do cargo de ENFERMEIRO, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, 
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no período de 01/10/2022 a 31/03/202, para 
manter o bom funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento em face do atraso na negociação do processo de terceirização da gestão 
da UPA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4744/2022
Publicação Nº 4265726

PORTARIA nº 4744 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para 
Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ALICE ALEXANDRE LUNARDI, para 
desempenhar as funções do cargo de ENFERMEIRO, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no período de 02/04/2022 a 
08/04/2023, para não prejudicar as escalas de plantões da equipe de enfermagem da UPA, em face da função de confiança da servidora 
Daniella Karine Souza Lima de Diretora de Planejamento Intersetorial, Gestão e Tecnologias em Saúde, de cunho administrativo, na sede 
da secretaria de saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 02/04/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4745/2022
Publicação Nº 4265727

PORTARIA nº 4745 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender 
Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), LAISA MARIA NEVES DOS SANTOS SIQUEI-
RA, para desempenhar as funções do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no perí-
odo de 23/09/2022 a 22/03/2023, para manter o bom funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento em face do atraso na negociação 
do processo de terceirização da gestão da UPA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 23/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 170

PORTARIA Nº 4746/2022
Publicação Nº 4265728

PORTARIA nº 4746 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Aten-
der Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), PATRICIA SANTOS DA SILVEIRA, para 
desempenhar as funções do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no período de 
24/09/2022 a 23/03/2023, para não prejudicar as escalas de atendimento da equipe de enfermagem da UPA em face da servidora efetiva 
Patrícia Moreira Hoffmann Martins está ocupando função de confiança na sede da Secretaria de Saúde, de cunho administrativo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 24/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4747/2022
Publicação Nº 4265729

PORTARIA nº 4747 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender 
Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), EDINÉIA LEAL MORAIS, para desempenhar 
as funções do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no período de 24/10/2022 a 
23/04/2023, para manter o bom funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento em face do atraso na negociação do processo de ter-
ceirização da gestão da UPA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 24/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4748/2022
Publicação Nº 4265730

PORTARIA nº 4748 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender 
Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ELIARA FERNANDES YATES, para desempe-
nhar as funções do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE DE PRON-
TO ATENDIMENTO, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no período de 22/09/2022 
a 21/03/2023, para manter o bom funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento em face do atraso na negociação do processo de 
terceirização da gestão da UPA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 22/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 4749/2022
Publicação Nº 4265732

PORTARIA nº 4749 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender 
Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), FABIO DA SILVA ALVES, para desempenhar 
as funções do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no período de 24/09/2022 a 
23/03/2023, para manter o bom funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento em face do atraso na negociação do processo de ter-
ceirização da gestão da UPA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 24/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4750/2022
Publicação Nº 4265733

PORTARIA nº 4750 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender 
Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), JANAINI ROSLAINE ELISIANI GUDRUM COR-
DEIRO, para desempenhar as funções do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços 
na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no 
período de 27/09/2022 a 26/03/2023, para manter o bom funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento em face do atraso na nego-
ciação do processo de terceirização da gestão da UPA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 27/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4751/2022
Publicação Nº 4265734

PORTARIA nº 4751 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender 
Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), GISELLE IZABEL DA SILVA, para desempe-
nhar as funções do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE DE PRON-
TO ATENDIMENTO, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no período de 27/09/2022 
a 26/03/2023, para não prejudicar as escalas de plantões da equipe de enfermagem da UPA, em face da função de confiança de Gerente 
Ambulatorial da servidora Roberta Jaschke Guimarães, de cunho administrativo, na sede da Secretaria de Saúde
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 27/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 4752/2022
Publicação Nº 4265735

PORTARIA nº 4752 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender 
Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), GIANE MARIA HOFFMANN COELHO, para 
desempenhar as funções do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no período de 
01/10/2022 a 31/03/2023, para manter o bom funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento em face do atraso na negociação do 
processo de terceirização da gestão da UPA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4753/2022
Publicação Nº 4265736

PORTARIA nº 4753 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Aten-
der Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), MARIANA DE ASSIS BORTOLUZZI, para 
desempenhar as funções do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aprovação no Processo Seletivo Nº 001/2021, no período de 
03/10/2022 a 02/04/2023, para manter o bom funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento em face do atraso na negociação do 
processo de terceirização da gestão da UPA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 03/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4754/2022
Publicação Nº 4265737

PORTARIA nº 4754 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, em caráter temporário, de acordo com o artigo 1º da Lei 1563/2001 para atuar no Pro-
grama Saúde da Família, vinculado ao Governo Federal, do (a) funcionário (a), MARLI FÁTIMA DOS PASSOS, para desempenhar as funções 
do cargo de ENFERMEIRO, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços nas UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, da Secretaria 
Municipal de Saúde, através da Chamada Pública nº 001/2021, no período de 01/09/2022 a 31/08/2023, para fazer a cobertura de folgas 
dos profissionais efetivos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 4755/2022
Publicação Nº 4265738

PORTARIA nº 4755 de 20 de outubro de 2022
Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, em caráter temporário, de acordo com o artigo 1º da Lei 1563/2001 para atuar no 
Programa Saúde da Família, vinculado ao Governo Federal, do (a) funcionário (a), ELOISA ELENA DOS SANTOS SILVEIRA DE SOUZA, para 
desempenhar as funções do cargo de ENFERMEIRO, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços nas UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE, da Secretaria Municipal de Saúde, através da Chamada Pública nº 001/2021, no período de 03/09/2022 a 02/09/2023, para 
não prejudicar o atendimento da população em face da cedência da enfermeira Silvana Maria Trucollo para o setor de regulação, na sede 
administrativa da Secretaria de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 03/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4756/2022
Publicação Nº 4265739

PORTARIA nº 4756 de 20 de outubro de 2022
Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, em caráter temporário, de acordo com o artigo 1º da Lei 2749/2009, para atuar no 
Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF), vinculado ao Governo Federal, do (a) funcionário (a), MARIA ELISABETE GARCIA DA SILVA, 
para desempenhar as funções do cargo de PSICÓLOGO, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços no NÚCLEO DE APOIO 
A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF, da Secretaria Municipal de Saúde, através da Chamada Pública nº 001/2021, no período de 01/09/2022 a 
31/08/2023, para manter-se em funcionamento os serviços no NASF. A contratação é por processo seletivo por se tratar de cargo do Progra-
ma do Governo Federal, fazendo parte dos Programas da Rede de Atenção Básica, de equipe multiprofissional, visando atender a Projetos 
e Programas da Estratégia da Saúde da Família na Atenção Básica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4757/2022
Publicação Nº 4265740

PORTARIA nº 4757 de 20 de outubro de 2022

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Ne-
cessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, em caráter temporário, de acordo com o artigo 1º da Lei 2749/2009, para atuar no 
Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF), vinculado ao Governo Federal, do (a) funcionário (a), NAÍDE MAZZA BEZERRA SIRTULI, 
para desempenhar as funções do cargo de PSICÓLOGO, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços no NÚCLEO DE APOIO 
A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF, da Secretaria Municipal de Saúde, através da Chamada Pública nº 001/2021, no período de 27/09/2022 a 
26/09/2023, para manter-se em funcionamento os serviços no NASF. A contratação é por processo seletivo por se tratar de cargo do Progra-
ma do Governo Federal, fazendo parte dos Programas da Rede de Atenção Básica, de equipe multiprofissional, visando atender a Projetos 
e Programas da Estratégia da Saúde da Família na Atenção Básica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 27/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 4758/2022
Publicação Nº 4265741

PORTARIA nº 4758 de 20 de outubro de 2022
Concede exoneração ao(a) Servidor(a), ocupante de cargo temporário, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder exoneração a(o) servidor(a) LORENA SILVA REIS, ocupante do cargo temporário de TÉCNICO EM MAGISTÉRIO AUXILIAR 
DE SALA, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 19/10/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 19/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4759/2022
Publicação Nº 4265742

PORTARIA nº 4759 de 20 de outubro de 2022
Concede exoneração ao(a) Servidor(a), ocupante de cargo temporário, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder exoneração a(o) servidor(a) PEDRO PAULO GOULART, ocupante do cargo temporário de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
V (SERVENTE), com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 03/10/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 03/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4760/2022
Publicação Nº 4265743

PORTARIA nº 4760 de 20 de outubro de 2022
Concede exoneração ao(a) Servidor(a), ocupante de cargo temporário, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder exoneração a(o) servidor(a) LOURDE ZANETE SILVEIRA FARIAS, ocupante do cargo temporário de AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS GERAIS V (SERVENTE), com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 19/10/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 19/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4761/2022
Publicação Nº 4265744

 PORTARIA nº 4761/2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), ADRIANE TEREZINHA CORDEIRO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Proces-
so nº 11871/2022 em anexo, no período de 21/09/2022 a 23/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 4762/2022
Publicação Nº 4265745

 PORTARIA nº 4762/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), GABRIELA NASCIMENTO ROSSI DE OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Proces-
so nº 12165/2022 em anexo, no período de 22/09/2022 e 26/09/2022 a 30/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4763/2022
Publicação Nº 4265746

 PORTARIA nº 4763/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), MARIANA SOARES KOETTKER, ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE SOCIAL – SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, 
conforme Processo nº 11994/2022 em anexo, no período de 09/09/2022 a 23/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4764/2022
Publicação Nº 4265747

 PORTARIA nº 4764/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), LUCIMAR FURLANETTO MARTINS, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 
11996/2022 em anexo, no período de 15/09/2022 a 16/09/2022 e 22/09/2022 a 23/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4765/2022
Publicação Nº 4265748

 PORTARIA nº 4765/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), JULIANA TRAVASSOS TAGLIARI MORAES, ocupante do cargo temporário de PSICÓLOGO – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de 
Saúde, conforme Processo nº 11926/2022 em anexo, no período de 03/09/2022 e 01/11/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 4766/2022
Publicação Nº 4265749

 PORTARIA nº 4766/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), DÉBORA COELHO DE JESUS, ocupante do cargo efetivo de ALMOXARIFE – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 12108/2022 
em anexo, no período de 02/10/2022 a 19/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4767/2022
Publicação Nº 4265750

 PORTARIA nº 4767/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), MARCIA ANO BOM CABRAL BARBOSA, ocupante do cargo efetivo de ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCA-
CIONAIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de 
Saúde, conforme Processo nº 11470/2022 em anexo, no período de 12/09/2022 a 16/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4768/2022
Publicação Nº 4265751

 PORTARIA nº 4768/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), ADRIANE TEREZINHA CORDEIRO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Proces-
so nº 11462/2022 em anexo, no período de 12/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4769/2022
Publicação Nº 4265752

 PORTARIA nº 4769/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a) CRISTIANA MIRANDA BEZERRA MARTINS, ocupante do cargo temporário de SEGUNDO PROFESSOR – SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, con-
forme Processo nº 11419/2022 em anexo, no período de 12/09/2022 a 16/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 4770/2022
Publicação Nº 4265753

 PORTARIA nº 4770/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a) ALINE FLAVIA CORREA, ocupante do cargo temporário de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, conforme Processo 
nº 11509/2022 em anexo, no período de 23/08/2022 a 26/08/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4771/2022
Publicação Nº 4265754

 PORTARIA nº 4771/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), CATIA SOARES DA SILVA, ocupante do cargo temporário de SEGUNDO PROFESSOR – SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 
11851/2022 em anexo, no período de 19/09/2022 a 23/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4772/2022
Publicação Nº 4265755

 PORTARIA nº 4772/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), LIDIANE ELIAS, ocupante do cargo efetivo de ESCRITURÁRIO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o 
afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 11850/2022 em anexo, 
no período de 21/09/2022 a 05/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4773/2022
Publicação Nº 4265756

 PORTARIA nº 4773/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), CHARLENE MARIA LINO, ocupante do cargo temporário de TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 
11699/2022 em anexo, no período de 15/09/2022 a 19/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 4774/2022
Publicação Nº 4265757

 PORTARIA nº 4774/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), CHARLENE MARIA LINO, ocupante do cargo temporário de TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 
11919/2022 em anexo, no período de 20/09/2022 a 29/09/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4775/2022
Publicação Nº 4265758

 PORTARIA nº 4775/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), RENATA GOMES DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de MÉDICO ESPECIALISTA XI (PSIQUIATRA) – SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme 
Processo nº 11938/2022 em anexo, no período de 21/09/2022 a 17/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4776/2022
Publicação Nº 4265759

 PORTARIA nº 4776/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), JOÃO PEDRO VURTUOSO, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
(OPERÁRIO BRAÇAL) – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de 
Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 12128/2022 em anexo, no período de 28/09/2022 a 25/11/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4777/2022
Publicação Nº 4265760

 PORTARIA nº 4777/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), BRUNA SILVEIRA DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de ENFERMEIRO – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 12049/2022 
em anexo, no período de 26/09/2022 a 25/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 4778/2022
Publicação Nº 4265761

 PORTARIA nº 4778/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), RUDIMAR VERONA, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 12424/2022 em anexo, 
no período de 04/10/2022 a 14/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4779/2022
Publicação Nº 4265762

 PORTARIA nº 4779/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), GABRIELA BERNARDI DE SOUZA, ocupante do cargo temporário de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 
12458/2022 em anexo, no período de 28/09/2022 a 12/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4780/2022
Publicação Nº 4265763

 PORTARIA nº 4780/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), BARBARA KELLY DA SILVA SANTOS TOLOTTI, ocupante do cargo efetivo de ATENDENTE DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em 
virtude de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, conforme Processo nº 12460/2022 em anexo, no período de 04/10/2022 
a 09/10/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4781/2022
Publicação Nº 4265764

PORTARIA nº 4781 de 20 de outubro de 2022
AUTORIZA SERVIDORES MUNICIPAIS A DIRIGIR VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.

CONSIDERANDO que os motoristas do Município devem atender prioritariamente as atividades de maior urgência ou aquelas que envolvam 
alguma particularidade de transporte;
CONSIDERANDO os expedientes anexos, encaminhados acerca de autorização para conduzir veículos por servidor de cargo diverso;
CONSIDERANDO que a administração municipal dispõe em seu quadro de funcionários de motoristas de todas as categorias;
CONSIDERANDO o que dispõe o prejulgado do TCE/SC nº 0984: “Compete à legislação local fixar as regras para a condução dos veículos 
do Município, disciplinando as condições e responsabilidades pelos atos cometidos no exercício dessa atividade, podendo prever a condução 
por servidores habilitados não ocupantes de cargos específicos de motoristas, se assim entender o interesse público.”
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RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizado a dirigir veículos da municipalidade os servidores:

ADRIANO MEDEIROS FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

AFONSO AURINO ANDERSON, ocupante do Cargo Efetivo de Almoxarife;

AIRTO MOACIR AGOSTINI, ocupante do Cargo Efetivo de Agente Fazendário;

AIRTON VENTURA DOS SANTOS, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);

ALAX ELISARDO, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente Técnico da FAMABI;

ALEXANDRE FRANCO MATOS PEREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA, ocupante do Cargo Eletivo de Vice-Prefeito;

ALEXSANDRA BATISTA JOÃO PORTELA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira);

ALICE MARIA VIEIRA MARÇAL MOMM, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

AMANDA MORLOS, ocupante do Cargo Comissionado de Secretária Municipal de Planejamento e Gestão Participativa;

ANDERSON KLEITON DA SILVA, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;

ANDERSON OPUSZKA SOARES, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

ANDRÉ ADELINO ALVES PEREIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Exatoria;

ANDRÉ GOMES, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral;

ANDRÉ LEAL, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico;

ANDRIELLY GUIMARÃES GUEDES, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Setor de Saúde Animal;

ANORALDO BORBA FILHO, ocupante do Cargo Efetivo de Calceteiro;

ANTERO CLAITON VARELA, ocupante do Cargo Efetivo de Enfermeiro;

ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral de Desenvolvimento Econômico;

ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA BARROS, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Desenvolvimento Urbano e Transportes;

ANTÔNIO CESAR DE SOUSA BARROS, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

ANTÔNIO LEOCÁDIO ELISARDO, ocupante do Cargo Efetivo de Calceteiro;

ARI RIBEIRO WITCEL, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

ARLINDO CORREA NETO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Gestão de Frotas;

AURILIO DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

BEATRIZ GUEDES FAGUNDES, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Escolar III;

BRUNA CAROLINE DE SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Enfermeiro;

BRUNO CANDIDO DA SILVA ANDRADE, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;

BRUNO CÉLIO DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Saúde;

CAMILLA ADRIANO WOJCIKIEWICZ, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

CARLOS ALBERTO GUEDES, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Operações Internas;

CARLOS EDUARDO FUZZI, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

CARLOS ENRIQUE FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;

CARLOS HENRIQUE QUADROS, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente);

CAROLINA MOMM, ocupante do Cargo Efetivo de Contador;

CAROLINA KAHL, ocupante do Cargo Efetivo de Enfermeiro;

CESAR MURILO SOUTO DOS SANTOS, ocupante do Cargo Efetivo de Médico Plantonista;

CESAR VALMOR EIGI FUZINO, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal do Meio Ambiente;

CHARLES CORREIA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Patrola;

CRISTIANO FERREIRA BORBA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Lazer;

CLAUDIO ADÃO DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

DANIEL DE BARROS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Administrativo da Pesca, Maricultura e Aquicultura;

DANIELY MONTEIRO CRUZ, ocupante do Cargo Efetivo de Enfermeiro;
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DAVI JONATTAS DA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Roçadeira Costal;

DAVI NUNES DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer;

DAYANA VETTORETTI PREVE, ocupante do Cargo Efetivo de Médico Veterinária;

DÉCIO PELEGRINI, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;

DEJAIR JACINTO JOSÉ, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

DIEGO ADEMAR SODRE, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Abrigo Institucional;

DIEGO ZWIRTES, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Roçadeira Costal;

DISNALTE ROSEVEL DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Administração de Cemitérios;

DOUGLAS BATISTA DE ANDRADE, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

DYONATHAN COSTA TRENTO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Comunicação;

EDERSON KREMER DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal da Receita;

EDEZIO JOSE SCHMITT, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral de Agricultura;

EDICIO GAMBETA, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente da Saúde;

EDUARDO DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Mecânico;

EDUARDO JOSÉ MENDES, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;

EDUARDO SPERANDIO FELTZ, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente de Trânsito e Desenvolvimento Urbano;

ENIO BOLL, ocupante do Cargo Efetivo Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;

EURICO RILLO DE CAMPOS JÚNIOR, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

EVANDRO DE OLIVEIRA DANTAS, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente);

EVANIA CUNHA DE MEDEIROS E SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Escolar III;

FABIANO TIAGO JOSÉ, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente);

FABIO ARAUJO MARTINS, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;

FABIO SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Mecânico;

FABRICIO SILVANO, ocupante do Cargo Efetivo de Coveiro;

FELIPHE FERNANDO EUFRASIO, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

FERNANDA APARECIDA DA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

FERNANDO MACHADO, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais III (Jardineiro);

FILLIPE PEREIRA FAGUNDES, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

FILOMENA PADOAN, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;

FRANCIELE VELASCO, ocupante do Cargo Comissionado de Assessor de Gabinete;

FRANCIS BARP REIS, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Ambiental;

FULVIO HENRIQUE, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;

GEDIR PRAZERES, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;

GIL PERIS CARDOSO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Serviços Urbanos;

GILMAR BORGES TRIETRO, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

GIOVANA BRAGAGNOLO SILVEIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito;

GIOVANI RAFAEL GASPARETTO, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

GISELE MAURILDA DOS SANTOS GORDERT SIQUEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;

GISELY AMORIM PEREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;

GUSTAVO CLIMACO SANTIAGO LUCIANO, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);

GUSTAVO JOÃO MARTINS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Atendimento ao Público;

GUSTAVO PACHECO DOS REIS, ocupante do cargo comissionado de Superintendente de Planejamento Participativo;

GUILHERME ORLI DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Enfermagem;

HAMILTON REIS, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;

HENRIQUE KOERICH SCHLEMPER, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Acompanhamento Externo;
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HERTO LUNARDELLI JUNIOR, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);

HIGOR FRANCISCO DA SILVA, ocupante do cargo comissionado de Gerente Operacional;

INGRID LOVIZON RIBEIRO, ocupante do cargo comissionado de Gerente de Esportes;

IRAN CARLOS NOGUEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente);

ISIS LEON MARTINS, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Educação;

ISOLETE SCHLEMPER WALTER, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;

ISRAEL SOARES, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Trator Agrícola;

JACSON PEDROTTI, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Apoio e Suporte Eletrônico da Policlínica Municipal;

JACKSON HENRIQUE DE SOUZA, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Cadastro Técnico e Controle de Índices Urbanísticos;

JANAINA CARDOSO REGIS MACHADO, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Magistério Auxiliar de Sala;

JANAINA PEREIRA GUIMARÃES CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Obras e Posturas;

JAYSON INACIO COSTA VELHO, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Retroescavadeira;

JEAN ANDRE DE MARIA, ocupante do Cargo Efetivo de Pintor;

JEAN CARLO DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

JEAN CARLOS DE MELO, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Apoio a Educação;

JEAN CARLOS SANTANA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);

JEDILSON CELSO FERNANDES, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;

JOÃO BATISTA KRETZER, ocupante do cargo comissionado de Diretor do Procon;

JOÃO GUILHERME COELHO, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Cadastro;

JOÃO JOSÉ MORFIM NETO, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Obras;

JOCELI COAN, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Transporte Escolar;

JOEL AROLDO PEREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Saneamento;

JOILSON ANTONIO DA CRUZ, ocupante do Cargo Efetivo de Calceteiro;

JONAS DE JESUS, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente da Saúde;

JORGE LUIZ COUTINHO, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental;

JORGE LUIZ DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal;

JOSE CARLOS MARCELINO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Manutenção de Obras em Geral;

JOSE LUIZ ALVES, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;

JOSE RICARDO BIM GOMES, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico Em Enfermagem Plantonista;

JOSSIANE COSTA DE MELO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Administrativo;

JULIA RODRIGUES DE CASTRO, ocupante do Cargo Comissionado Gerente de Cultura;

JULIANE ROBERTA DE ANDRADE DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor do Sistema Municipal de Assistência Social;

JULIANO SENHORINHA DE SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);

KAROLINE APARECIDA ADRIANO NAU, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Enfermagem;

LEANDRO DE SOUZA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

LENDRO FERREIRA ROCHA, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal do Meio Ambiente;

LÉO INACIO LOHN, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;

LEO RICARDO MARTINS, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;

LIDIO EUGENIO CARDOSO, ocupante do Cargo Comissionado de Assessor de Ensino Fundamental;

LUCAS MARTINS, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito;

LUIS ANDRE PIMENTEL MACEDO, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

LUIS CLAUDIO SANTANA DAS MERCES, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;

LUIZ ANTONIO MEDEIROS, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

LUIZ BEZERRA DOS SANTOS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Execução de Obras Públicas;

LUIZ CARLOS DAMASCO JUNIOR, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Assuntos Administrativos;
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LUIZ GUSTAVO DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Turismo;

LUIZA FAGUNDES NEVES AZAMBUJA, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;

MANOEL CUSTÓDIO, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;

MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Armador;

MARCELO BATISTA PERES, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

MARCELO CONRAT, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura;

MARCELO DOS SANTOS, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;

MARCIO ROBERTO DIAS DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Saúde II;

MARCIO ROBERTO SEVERINO DA SILVA, ocupante do cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

MARCONDES RODRIGUES BORBA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Governo;

MARCOS VINICIOS GONÇALVES, ocupante do Cargo Comissionado de Procurador Geral do Município;

MARIANA ESTER BORGES COSTA, ocupante do Cargo Efetivo de Enfermeiro II;

MARILU GONZAGA BRITO, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental;

MARINA KOERICH, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;

MARIO CESAR PICHANATTI, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Conservação e Manutenção;

MARJORY BIANCA TERNES TRAEBERT FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Enfermagem;

MATEUS COSTA CABRAL, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Protocolo e Expediente;

MATHEUS CAVALCANTI MARQUES, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente da Administração;

MAYARA VOLPINI TURRA, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheira Civil;

MAYCON DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

MILTON JOÃO DOS SANTOS, ocupante do Cargo Efetivo de Almoxarife;

MOISES DE ANDRADE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Edificações;

MOISES FREITAS DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

NABEL ANA MARCELINO DE CAMPOS, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

NATHALIE MORAES DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente de Trânsito e Desenvolvimento Urbano;

NAYANA DE JESUS PEREIRA CARDOSO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Obras e Manutenção Escolar;

NELSON PEDRO CARDOSO, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

NEY MEURER, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;

OSCAR SILVA NETO, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Educação;

OSLI ROBERTO DA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;

OSMAR ESPINDOLA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Retroescavadeira;

OSNI GILBERTO FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Edificações;

PATRICK MACHRY, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;

PAULA ANDREIA ECHER DOROSZ, ocupante do Cargo Efetivo de Enfermeiro;

PAULO JUAREZ SOUZA DA ROSA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;

PAULO RODRIGO FERREIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Governo;

PAULO ROBERTO DA SILVA, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;

PEDRO KARPINSKI NETO, ocupante do Cargo Temporário de Guarda Patrimonial;

PEDRO LUIZ DE AQUINO NAU, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura;

PEDRO RODRIGUEZ SUAREZ GOMES, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Agrônomo;

PETERSON de SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);

POLLYNI RICKEN, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Florestal;

RAFAEL BENEDET, ocupante do Cargo Efetivo de Bioquímico;

RAFAEL EMILIO POLLMANN, ocupante do Cargo Efetivo de Mecânico;

RAFAEL ROBERTO ROMAN, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
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REGIANE MARIA PEREIRA MACHADO, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Enfermagem;
REJANE DE CARVALHO, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Saúde;
RENATO OSVALDO DA CONCEIÇÃO, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
RICARDO ANDRE DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
RICARDO LUIS DA ROSA, ocupante do Cargo Efetivo de Carpinteiro;
RICARDO ROBERTO VARGAS, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Patrola;
ROBERTO CARLOS PALIARINI, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;
ROBERTO FABRICIO ROSA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
ROBERVAL REIS DE SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental;
ROBSON CARLOS DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Relacionamento;
RODRIGO JAIR MARTINS, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
RODRIGO MONICO DE SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
RONALDO FERNANDES JUNQUEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Retroescavadeira;
RONEI JOSE DE ANDRADE, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Trator Agrícola;
ROSECLEIA MEURER SILVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Enfermagem;
ROSINEI JOSE CUNHA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Obras Públicas;
ROSINHA MEISTER ARNOLDO, ocupante do Cargo Efetivo de Psicólogo;
RUAN CARLOS DE SOUSA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
SAMUEL SILVA SILVESTRE, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Agrônomo;
SINCLER BILCK, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
SUENY SELL, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental;
TAYSE DAIANE RIBEIRO, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;
THAYSE ROSA, ocupante do Cargo Comissionado de Superintendente de Saúde;
THIAGO FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal;
THIAGO MARTINS COELHO, ocupante do Cargo Comissionado de Procurador Adjunto da Famabi;
THIAGO MARTINS VITTORASSI, ocupante do Cargo Comissionado de Coordenador de Vigilância Socioassistencial;
THIAGO SANTOS CARDOSO, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar Operacional;
THIAGO VINÍCIUS NAHAS, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais I;
THOMAS SCHROEDER, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Florestal;
THYARA CRISTINA MACHADO FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Educação;
UELITON ROMEU DOS SANTOS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Operações da Pesca, Maricultura e Aquicultura;
VALDIR CARVALHO, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer;
VALDOIR PEDRO ALVES JUNIOR, ocupante do Cargo Efetivo de Almoxarife;
VALMOR MANOEL D AVILA NETO, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente Operacional;
VANESSA ROSA, ocupante do Cargo Comissionado Secretário Municipal do Trânsito e Desenvolvimento Urbano;
VILMAR DE ASSUNÇÃO, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquina de Corte;
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Administração;
VINICIUS SOUSA DE FARIA, ocupante do Cargo de Estagiário;
WILLYAN DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente de Obras;
WILLYAN LUCIANO, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial.

Art. 2º. A presente autorização restringe-se aos veículos da municipalidade e em situações consideradas especiais, tais como a urgência do 
serviço e a indisponibilidade de motoristas.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e a Portaria nº 4445/2022.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
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TP197/2022-PMB
Publicação Nº 4264681

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7DAD2A1DC3B3C1B5A62F180DB673B6CF2174233C
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº197/2022- PMB

Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços e fornecimento de material para reforma do trapiche localizado no 
Bairro Praia João Rosa, município de Biguaçu/SC, de acordo com termo de referência, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronogra-
ma físico financeiro, projetos, partes integrantes desse processo.

ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Até 13:45 horas do dia 11 de novembro, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 11 de novembro, às 14:00 horas no Setor de Licitações desta Prefeitura.

Local para obtenção do edital: site da PMB: www.bigua.sc.gov.br, ou no Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-
-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 30944100.

Biguaçu, 20 de outubro de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL
Por delegação – Vinícius Hamilton do Amaral
Secretário de Administração

TP198/2022-PMB
Publicação Nº 4264675

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 259C78487D6F64A909B7F48BFE6C7E56B146E90E
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº198/2022- PMB

Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços e fornecimento de material para reforma do trapiche localizado no 
Bairro São Miguel, município de Biguaçu/SC, de acordo com termo de referência, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma 
físico financeiro, projetos, partes integrantes desse processo.

ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Até 13:45 horas do dia 09 de novembro, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 09 de novembro às 14:00 horas no Setor de Licitações desta Prefeitura.

Local para obtenção do edital: site da PMB: www.bigua.sc.gov.br, ou no Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 30944100.

Biguaçu, 13 de setembro de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL
Por delegação – Vinícius Hamilton do Amaral
Secretário de Administração
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CONVOCAÇÃO Nº 002 EDITAL N° 015/2022- SEMED
Publicação Nº 4264912

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

1 
Rua Getúlio Vargas, 72 – Centro – Biguaçu – CEP 88160-128 

Telefone (48) 3094-4105      E-mail: educacao@bigua.sc.gov.br 
 

                                                       PROCESSO SELETIVO 

 2ª CONVOCAÇÃO 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições, CONVOCA 

os candidatos relacionados abaixo, aprovados no Processo Seletivo SEMED  Edital nº 

015/2022 a comparecerem virtualmente no dia 21/10/2022, conforme o cronograma anexo, de 

acordo com seu cargo/disciplina. Para participar, o candidato deve possuir conta no Gmail e 

deve estar munido da Carteira de Identidade e CPF (originais) para dar início ao processo de 

escolha de vaga  e admissão.  

Após a escolha de vagas será encaminhada a relação de formulários a serem preenchidos 

e documentos a serem apresentados para a contratação. O candidato deverá agendar um dia e 

horário junto à Gerência de Recursos Humanos da SEMED para apresentação de documentos e 

assinatura do Contrato.  

 
O COMPARECIMENTO DO CANDIDATO ABAIXO RELACIONADO É 

INDISPENSÁVEL NA DATA E HORÁRIO ABAIXO MENCIONADO, ENTENDENDO-

SE QUE O NÃO COMPARECIMENTO SERÁ TIDO COMO DESISTÊNCIA DA 

EXPECTATIVA DO DIREITO À VAGA.  
 

Após a entrega de documentos, incluindo aprovação no exame pré-admissional, o 

candidato assinará contrato e iniciará suas atividades. 

                                                                                                 

 Biguaçu, 19 de outubro de 2022. 
 

 

Prof. Dr. Oscar Silva Neto 
Secretário Municipal de Educação   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

2 
Rua Getúlio Vargas, 72 – Centro – Biguaçu – CEP 88160-128 

Telefone (48) 3094-4105      E-mail: educacao@bigua.sc.gov.br 
 

 ANEXO I 
 

 

Cargo: MERENDEIRA 

 

18 – ARLETE IVONI SCHNEIDER 

19- LOURIVAL JOSÉ DA SILVA 

20 – ANDRÉ LUIS RASQUINHA CABRAL 

21 – RAQUEL SOUZA DIAS ALVES 

22 – ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA 

23 – MARIVETE DE MELLO 

24 -  SUELY MENDES DOS SANTOS 

25 – MARIA GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA 

26 -  ANTONIA ELAIDE FERREIRA COSTA 

27 – ANISIA RICHARTZ DESCHAMPS 

28 – SIMONE LUCI DE ESPINDOLA 

29 – ROSIANE CARLA KOLLMANN 

30 – JOSELANE DE JESUS STEINCK 

31 – RUTE SALES OLIVEIRA 

32 – ANDERSON LAZARO SILVA 

33 – MARILENE DE MORAES CALDAS LISBOA 

34 – JOSIANE DA SILVA JESUS 

35 – IRIANE APARECIDA ROSA CARMINATTI 

36 – ROSA MARIA MARTINS PANTOJA 

37 – EDNA LIMA DE ARAUJO 

38 – NARIZA ALVES PADILHA 

39 – FRANCIELE BORGES DA SILVA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

3 
Rua Getúlio Vargas, 72 – Centro – Biguaçu – CEP 88160-128 

Telefone (48) 3094-4105      E-mail: educacao@bigua.sc.gov.br 
 

 

40 – JACIANE SANTANA SILVA 

ANEXO II 

CRONOGRAMA 

CARGO N. DE 

VAGAS 

DATA HORÁRIO  

MERENDEIRA 03 21/10/2022 14HS 

https://meet.google.com/ndx-

gwyh-dpj 
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DL204/2022-PMB
Publicação Nº 4265692

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CB79CB2F748F3774B17D87A232869CC78E47F505

 

 

 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº204/2022-PMB 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO, ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE 
EVENTOS, AMBIENTAÇÃO E DECORAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPE E SERVIÇO DE 
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA ASSEMBLÉIA DOS PREFEITOS, PRESIDENTES DE CÂMARA, ENTRE 
OUTROS CONVIDADOS. 
 
EMPRESA CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA CASA DO PAPAI   
 
VALOR: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 
 
VIGÊNCIA: 31/12/2022, conforme Termo de Referência. 
  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
03.001.04.122.0001.2006.3.3.90.00.00 
 
JUSTIFICATIVA:  Conforme Termo de Referência, para atendimento a Assembleia de Prefeitos dos municípios 
da Grande Florianópolis, que contará também com a presença de vice-prefeitos, presidentes de Câmaras, além 
de servidores da própria GRANFPOLIS, faz necessária a contratação de empresa especializada na locação de 
espaço, organização e montagem de eventos, ambientação e decoração com fornecimento de equipe e serviço 
de alimentação e bebidas, tendo em vista que esta Prefeitura não possui materiais e mão de obra suficientes 
e qualificados para tal atribuição e que atendam a inteira execução do objeto. 
Optou-se por Dispensa de Licitação, com base no art.24, II:   
 II- Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do 
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.98). 
 
DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E PREÇO: 
 
O contratado apresentou todas as certidões negativas no prazo de validade, bem como a Secretaria 
requisitante, apresentaram 03 (três) orçamentos cujos documentos encontram-se acostados ao 
Processo. O valor contratado encontra-se dentro do praticado no mercado, conforme os orçamentos 
apresentados.    

Biguaçu, 20 de outubro de 2022. 
 

SALMIR DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
_________________________________________ 

Por delegação – Vinícius Hamilton do Amaral 
Secretário de Administração 

VINICIUS HAMILTON 
DO 
AMARAL:093407739
85

Assinado de forma digital 
por VINICIUS HAMILTON 
DO AMARAL:09340773985 
Dados: 2022.10.20 17:55:24 
-03'00'
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REPUBLICAÇÃO CP36/2022-FMS
Publicação Nº 4264322

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

AVISO REPUBLICAÇÃO DO EDITAL CP36/2022-FMS 
Tendo em vista a suspensão do edital de licitação CP36/2022-FMS, que tem como objeto “ 
Contratação de serviços de saúde especializado na realização de procedimentos diagnósticos em 
anatomia patológica geral e de exames citopatológicos, conforme descrição na tabela de 
procedimentos, medicamentos, órteses e próteses e materiais especiais (OPM) do sistema único de 
saúde - sus, disponível por meio do SIGTAP para a Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu por um 
período de 12 meses, podendo ser renovado, conforme termo de referência anexos ao processo”, o 
edital retificado no que diz respeito ao Termo de Referência encontra-se dispónível no site da 
PMB: www.bigua.sc.gov.br, sendo o mesmo agendado para a seguinte data: 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO AS DOCUMENTAÇÕES E OFERTA DE SERVIÇOS. 
DIA:17/11/2022, até 13:45hs.  
LOCAL: Sala da Diretoria de Licitação da Prefeitura Municipal de Biguaçu, sito à Praça Nereu 
Ramos, nº90, Centro, Biguaçu/SC. 
ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS: 
DIA: 17/11/2022, às 14:00hs, na Sala da Diretoria de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Biguaçu, sito à Praça Nereu Ramos, nº90, Centro, Biguaçu/SC. 
Local para obtenção do edital: site da PMB: www.bigua.sc.gov.br, ou na Diretoria de Licitação da PMB, 
mediante a apresentação de um pen-drive.  
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 30944100 
Biguaçu 20 de outubro de 2022. 
SALMIR DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
Por delegação – Vinícius Hamilton do Amaral  
Secretário de Administração  
 

 VINICIUS 
HAMILTON DO 
AMARAL:093407
73985

Assinado de forma digital 
por VINICIUS HAMILTON 
DO 
AMARAL:09340773985 
Dados: 2022.10.20 
14:47:50 -03'00'
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Câmara muniCiPal

EXTRATO DO CONTRATO N° 006/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2022
Publicação Nº 4264905

 

                                                                                                                            

Extrato do Contrato n° 006/2022 – Dispensa de Licitação 015/2022
Objeto:  Contratação  de  empresa  na  Prestação  de  serviço  agente  de
interação  de  Estágio,  visando  o  desenvolvimento  de  atividades  conjuntas
para a operacionalização de programas de estágio curriculares remunerados
de  estudantes  no  âmbito  da  Câmara  Municipal  de  Biguaçu,  conforme  as
especificações e quantitativos constantes no Termo de referência.
Contratante: Câmara Municipal de Biguaçu – CNPJ n. 73.564.064/0001-99
Contratado: Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa

Catarina - CIEE/SC  CNPJ: 04.310.564/0001-81

Valor total do contrato: R$ 6.240,00 (Seis mil , duzentos e quarenta reais)
Dotação Orçamentária: 33.90.39.65.00.00.00.00
Data de assinatura:20/10/2022
Vigência: 20/10/2022 até20/10/2023.
Fundamento legal: art. 24, X, da Lei n. 8.666/93.
Biguaçu/SC,21de outubro de 2022.
Lucas Rosa Vieira
Presidente da Câmara Municipal de Biguaçu
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PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 201/2022 - SEBASTIÃO JADIR GONÇALVES DE ARAÚJO
Publicação Nº 4264532

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 201/2022 

 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no 

uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas no Art. 24, inciso III, alínea “a” do 

Regimento Interno, 

 

 

 

RESOLVE 

 

 

Art. 1º - Exonerar, a partir de 21 de outubro de 2022, o Sr. Sebastião Jadir Gonçalves de 

Araújo, do cargo em comissão de Assessor de Assuntos Comunitários. 

 

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

 

 

Biguaçu/SC, 20 de outubro de 2022. 

 

 

Vereador Lucas Rosa Vieira 
Presidente 
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PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 202/2022 - OTAVIO DE SOUZA
Publicação Nº 4264539

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 202/2022 

 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no 

uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas no Art. 24, inciso III, alínea “a” do 

Regimento Interno, 

 

 

 

RESOLVE 

 

 

Art. 1º - Exonerar, a partir de 21 de outubro de 2022, o Sr. Otávio de Souza, do cargo em 

comissão de Diretor do Balcão da Cidadania. 

 

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

 

 

Biguaçu/SC, 20 de outubro de 2022. 

 

 

Vereador Lucas Rosa Vieira 
Presidente 
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Blumenau

Prefeitura

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO EM FAVOR DE GIROLLAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA Nº 
13/2022

Publicação Nº 4264103

 

 
 

Página 1 de 2 
 

 
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO – LAI nº 13/2022 

VALIDADE: 48 MESES 
 
 
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelos art. 23, VI, art. 30 e art. 225, § 1º da Constituição 
Federal de 1988, pelo art. 10 da Lei Federal nº 6.938 de 1981, pelo art. 6º da Resolução 
CONAMA nº 237 de 1997, pelo art. 19 da Lei Complementar n° 747 de 2010, bem como 
Decreto Municipal no 12.445 de 2019 e em conformidade com a Resolução CONSEMA no 
006 de 2007, concede a presente Licença Ambiental de Instalação à: 

 
Identificação:  
Empreendimento/Proprietário: GIROLLAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA  
Endereço: RUA BAHIA, DO SALTO, BLUMENAU/SC 
Número: 2225 SALA 18 
CEP: 89031-002 
Fone: (47) 3328-6318 
CNPJ/CPF: 12.227.216/0001-73 

 
Localização do empreendimento:   
Endereço: HELMUT BAEHR 
Número: sn PARCELA 10 
CEP: 89066697 

 
Ramo e caracterização da atividade empresarial: 
Código enquadramento (Resolução CONSEMA nº 99/2017): 71.11.01 - Condomínios de 
casa ou edifícios residenciais localizados em municípios onde se observe pelo menos uma 
das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei Federal nº 
10.275, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na 
área objeto da atividade. 

 
Informações: 
 

 
Condicionantes de Validade desta Licença Ambiental de Instalação – LAI 13/2022: 
Condicionante 
  
1. Esta licença possui o prazo de validade de 48,0 (quarenta e oito) meses;  
2. Declara a viabilidade do imóvel de matrícula nº 29.987 do 3° ofício de registro de imóveis de Blumenau 

para a implantação de um condomínio residencial vertical composto por 192 unidades habitacionais e 
com área construída total de 11.898,87 m2 : 
O projeto foi elaborado pelo arquiteto e urbanista Joni Pereira CAU000A505714 

  
1. O projeto foi elaborado pelo arquiteto e urbanista Joni Pereira CAU 000A505713 – RRT SI11285817I00 e 

aprovado no dia 25 de novembro de 2021 pela Diretoria de Análise de Projetos da SEPLAN junto ao 
processo nº5137/2020.  

2. Disposição adequada dos resíduos sólidos gerados pelas atividades da construção, obedecendo a 
Resolução 307/02 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA conforme PGRCC sob 
responsabilidade do engenheiro civil Sulieverton Bento CREA/SC 095756-9 e ART 8359053-1-SC.  

3. Os níveis de ruídos deverão atender as diretrizes das NBR’s 10.151/00 e 10.152/87 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. Caso seja constatada a necessidade futura de obras para isolamento 
acústico, estas deverão ser implantadas pela empresa.  
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4. Deverá ser mantida como Área de Preservação Permanente, 30m de para cada lado do ribeirão existente 
no imóvel de acordo com o artigo 4º da Lei Federal nº 12.651/2012.  

5. Implantar, quando necessário, medidas de controle para tratamento das emissões atmosféricas, dos 
efluentes líquidos e resíduos sólidos gerados pela atividade da construção a ser instalada.   

6. Esta licença não autoriza o corte e/ou supressão de vegetação ou terraplanagem, a comercialização do 
material removido, o aterro com resíduos da construção civil e sobre hipótese alguma poderá ser aterrada 
a vegetação arbórea nativa.   

7. Antes de iniciar as obras de movimentação de solo para a implantação do loteamento deverá anexar ao 
processo o alvará de terraplanagem.  

8. Implantar o sistema de tratamento de esgoto sanitário elaborado pelo engenheiro civil Cristian Popeng 
CREA/SC 127774-2 – ART 8377775-4 com as seguintes caraccterísticas: nº de contribuintes: 678, 
volume Fossa Séptica: 101.120 lm volume Filtro Anaeróbio: 79.900 l  

9. O tratamento e o monitoramento dos esgotos sanitários deverão cumprir as determinações das NBRs 
8.160/99, 7.229/93 e 13.969/97 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e são de 
responsabilidade do empreendedor;  

10. Aspectos urbanísticos inerentes à implantação deste empreendimento são de responsabilidade da 
SEPLAN – Secretaria de Planejamento Urbano de Blumenau;  

11. Não é autorizada a intervenção em propriedades de terceiros;  
12. Manter esta licença no local da obra durante toda a sua execução.  
13. Esta Licença fica sujeita ao cancelamento pelo descumprimento de qualquer uma de suas 

condicionantes. 
 
Condições Gerais  
A presente licença autoriza a implantação de um condomínio residencial proposto, quanto aos seus aspectos de 
impacto ambiental, diretrizes de uso do solo, e não dispensa e nem substitui alvarás ou certidões de qualquer 
natureza, estabelecidas na legislação federal, estadual ou municipal, exigidas pelo Poder Público, os quais 
deverão ser requeridos junto aos órgãos competentes; 
II.   Deverá ser requerida a Licença Ambiental de Operação – LAO 120 (cento e vinte dias) antes do vencimento 
da LAI; 
III. Esta Licença se baseia no estudo ambiental e projetos apresentados pelo requerente, devendo o projeto 
executivo ser exibido quando for solicitada a Licença Ambiental de Operação- LAO. 
IV. Mediante decisão motivada poderão ser modificadas as condicionantes, as medidas de controle e 
adequações e suspensa ou cancelada a presente licença ambiental, caso ocorra: 
Fica declarada a viabilidade da atividade quanto aos aspectos de impacto ambiental mediante a instalação dos 
controles ambientais já propostos e os demais a serem apresentados, caso necessário, quando da solicitação 
da Licença Ambiental de Operação – LAO. Mediante decisão motivada poderão ser modificadas as 
condicionantes, as medidas de controle, as adequações, podendo, ser suspensa ou cancelada a presente licença 
ambiental, caso ocorra: 
  
• Violação ou inadequação de qualquer condicionante ambiental, exigência ou norma legal;  
• Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiarem a expedição da presente licença;  
• Superveniência de graves riscos ambientais e/ou à saúde pública; 
Operação inadequada dos sistemas de controles ambientais. 

 
 

Documento digital gerado por: 
NIVEA MARQUES FIRMO WEIGMANN 

 
 

Blumenau, 20/10/2022 
 
 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no link: 
https://processodigital.blumenau.sc.gov.br/i4iFlowPMB/Ver.aspx 
informando o nº do processo 0067764-92.2022.1.24.0415-0000 e o 
código verificador 8142eb 
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LEI Nº 9.262/2022
Publicação Nº 4264747

LEI Nº 9.262, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DENOMINA DE ESPAÇO CULTURAL ROSENPLATZ, PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1º É denominada de Espaço Cultural Rosenplatz, a praça pública localizada em área pública de 2.294,27m² (dois mil duzentos e no-
venta e quatro metros e vinte e sete centímetros quadrados), na Rua XV de Novembro, n. 161, Bairro Centro, aos fundos do Mausoleu Dr. 
Blumenau.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

LEI Nº 9.263/2022
Publicação Nº 4264790

LEI Nº 9.263, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA A CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 
A 06 DE JANEIRO DE 2023.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder férias coletivas aos servidores públicos do Município, suas Autarquias e Fundações, no 
período de 22 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023, ressalvados os que atuam em serviços essenciais.
Parágrafo único. Compete ao Chefe do Poder Executivo e aos Dirigentes Superiores das entidades da Administração Indireta estabelecer 
os serviços essenciais, observados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, cujos servidores ficam excepcionados, 
integral ou parcialmente, de usufruírem as férias no período de que trata o caput deste artigo.
Art. 2º Os servidores em gozo de férias coletivas terão 12 (doze) dias deduzidos do respectivo período aquisitivo.
Parágrafo único. Fica autorizada a concessão de férias coletivas aos servidores públicos da Câmara Municipal de Blumenau, no período de 
22 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023, com dedução de 12 (doze) dias do respectivo período aquisitivo.
Art. 3º Ficam excepcionados das disposições desta Lei os servidores públicos municipais ocupantes dos cargos que integram os Quadros de 
Pessoal da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

LEI Nº 9.264/2022
Publicação Nº 4264809

LEI Nº 9.264, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
ALTERA DISPOSITIVO DA LEI Nº 9.103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO 
DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1º O caput do artigo 1º da Lei nº 9.103, de 12 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Caixa Econômica Federal - CEF, com a garantia da União, 
até o valor de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), no âmbito do programa de investimentos em infraestrutura para 
Blumenau, nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29.06.2017, e suas alterações, destinados a despesas de capital para investimentos 
nas áreas de mobilidade urbana e qualificação viária, saúde, encostas e prevenção a desastres; preservação do patrimônio cultural; aquisi-
ção de imóveis para uso da Administração Pública Municipal; e modernização administrativa e tributária da Administração Pública Municipal, 
observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.”
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

LEI Nº 9.265/2022
Publicação Nº 4264812

LEI Nº 9.265, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DENOMINA DE "RUA CHILE” PROLONGAMENTO DE VIA PÚBLICA LOCALIZADA NO BAIRRO PONTA AGUDA.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:
Art. 1º Denominar-se-á com o mesmo nome de Rua Chile - anteriormente denominada pela Lei nº 365, de 28 de agosto de 1952 - o prolon-
gamento da referida via pública, localizada no bairro Ponta Aguda, que faz a ligação da Rua Uruguay com a Rua República Argentina, com 
650,00 (seiscentos e cinquenta) metros de extensão.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.443/2022
Publicação Nº 4264814

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.443, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 794, DE 19 DE ABRIL DE 2011, QUE “DISPÕE SOBRE O CONSELHO MU-
NICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO DE BLUMENAU – COPE E O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO DE BLUMENAU - FUMPACE

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei Complementar:
Art. 1º O artigo 12 da Lei Complementar nº 794, de 19 de abril de 2011, passa a vigorar acrescido do inciso III, com a seguinte redação:
“Art. 12. [...]
[...]
III - estudos, levantamentos, projetos e execução de obras de proteção, conservação e restauração do Patrimônio Cultural Edificado – PCE 
tombado, de propriedade do Município de Blumenau, na forma de regulamento.”

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.146/2022
Publicação Nº 4264823

DECRETO Nº 14.146, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DELEGA COMPETÊNCIA A DIRETORA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica delegada competência a Diretora Geral da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, ANA KARINA SCHRAMM MATUCHAKI, para 
ordenar e autorizar despesas, bem como assinar atos administrativos daquela Secretaria, no período compreendido entre os dias 19 a 28 
de outubro de 2022, enquanto perdurar as férias do titular da pasta.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.147/2022
Publicação Nº 4264831

DECRETO Nº 14.147, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

RECONHECE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 59, XXII, combinado com o artigo 
75, I, “c”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no artigo 37, da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no artigo 2º do Decreto Federal nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968, e conforme Processo Digital 
nº 0095394-25.2022.1.18.0340-0001,

DECRETA:

Art. 1º Ficam reconhecidas as despesas constantes nos Anexos I e II deste Decreto, no valor de R$ 780.145,60(setecentos e oitenta mil, 
cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), realizadas e não processadas em exercício financeiro anterior, no âmbito da Adminis-
tração Direta e Indireta do Município de Blumenau.

Art. 2º As despesas de que trata o artigo 1º deste Decreto correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

02 – GABINETE DO PREFEITO
0201 – DIRETORIA DE EXPEDIENTE
Atividade 02.01.04.122.0017.2002 – Manutenção das Atividades de Expediente
Modalidade 3.3.90 (8) Aplicações Diretas R$ 982,47
Fonte de Recursos 0100.00000

26 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
2602 – Diretoria Administrativa e Financeira do Samae
Atividade 26.02.17.122.0042.2205 – Manut. das Ativ. Administrativas do Samae
Modalidade 3.3.90 (13) Aplicações Diretas R$ 124.745,46
Fonte de Recursos 0206.00000

2604 – Diretoria de Operações
Atividade 26.04.17.512.0081.1057 – Amp. Sist. de Abastecimento – Trat. de Água
Modalidade 4.4.90 (63) Aplicações Diretas R$ 139.490,30
Fonte de Recursos 0383.00000
Modalidade 4.4.90 (64) Aplicações Diretas R$ 514.927,37
Fonte de Recursos 0606.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.147/2022 - ANEXO I
Publicação Nº 4264833

ANEXO I

CREDOR: Banco do Brasil S.A.

DOCUMENTO:
Planilha recomposição dos valores da Comissão de administração à Cláusula Décima do contrato original de nº 990130-1001 
- Parcela de nº 83, pactuadas no Terceiro Termo Aditivo ao contrato 990130-1001, cláusula terceira, parágrafo segundo - 
Rerratificação ao contrato confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas. (Lei Complementar 148).

DATA: 29/12/2020

ORIGEM DA DESPESA:

Comissão de administração à Cláusula Décima do contrato original de nº 990130-1001 Parcelas de nº 60 a nº 71, pactuadas 
no Terceiro Termo Aditivo ao contrato 990130-1001, cláusula terceira, parágrafo segundo - Rerratificação ao contrato confis-
são, consolidação e refinanciamento de dívidas. (Lei Complementar 148).
“Terceiro Termo Aditivo, cláusula terceira: parágrafo segundo – Comissão de Administração – fica mantida o pagamento de 
comissão de administração do agente financeiro prevista na Cláusula Décima do Contrato ora aditado, inclusive no período 
de suspensão objeto do presente aditivo, nas condições originalmente pactuadas, pela continuidade dos serviços de acompa-
nhamento e controle da dívida do contrato de refinanciamento”.

DOTAÇÃO: 13
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FONTE DE RECURSO: 0206.000000
VALOR: R$ 124.745,46
CREDOR: Ramos Terraplanagem EIRELI
DOCUMENTO: Processo Administrativo Nº 634/2208
DATA: 24/08/2022

ORIGEM DA DESPESA: Boletim de Medição nº 11 período 07/09/2020 a 01/03/2021, fls. 26 a 30 (Serviços prestados através do Contrato nº 
2018/2218, fls. 69 a 75 – empenho nº 2019/1166, fls. 15 a 17)

DOTAÇÃO: 63
FONTE DE RECURSO: 0383.00000
VALOR: R$ 139.490,30
CREDOR: Ramos Terraplanagem EIRELI
DOCUMENTO: Processo Administrativo Nº 634/2208
DATA: 24/08/2022

ORIGEM DA DESPESA: Boletim de Medição nº 11 período 07/09/2020 a 01/03/2021, fls. 26 a 30 (Serviços prestados através do Contrato nº 
2018/2218, fls. 69 a 75 – empenho nº 2019/1166, fls. 15 a 17)

DOTAÇÃO: 64
FONTE DE RECURSO: 0606.00000
VALOR: R$ 514.927,37
TOTAL A RECONHECER R$ 779.163,13 (Setecentos setenta e nove mil cento sessenta e três reais e treze centavos)

Reconheço as despesas desta relação.
Blumenau, 18 de outubro de 2022.

Michael Schneider
Diretor Presidente – SAMAE

DECRETO Nº 14.147/2022 - ANEXO II
Publicação Nº 4264835

ANEXO II

CREDOR: DOMINATTO COMERCIAL EIRELI.
DOCUMENTO Reajuste Contratual, 14º Termo Aditivo, Contrato 2018/209.
DATA: Outubro; Novembro e Dezembro/2021.

ORIGEM DA DESPESA: Referente ao serviço de locação mensal de veículos, para atender a demanda do Gabinete do Prefeito. Reajuste Contratual 
Período: Outubro a Dezembro/2021.

DOTAÇÃO: 8
FONTE DE RECURSO: 0100.00000
VALOR: R$ 982,47

TOTAL A RECONHECER R$ 982,47 (novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

Reconheço as despesas desta relação.

Blumenau, 18 de outubro de 2022.

Lúcio César Dib Botelho
Chefe de Gabinete
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 14.148/2022
Publicação Nº 4264839

DECRETO N° 14.148, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento na Lei Municipal nº 9.261, de 19 de outubro de 2022,

DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento da Administração Direta, até o valor de R$ 6.535.000,00 (seis 
milhões e quinhentos e trinta e cinco mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

04 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
0407 – DIRETORIA DE TITULAÇÃO IMOBILIÁRIA
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Projeto 04.07.03.122.0019.2530 – Manut. Ativ. Diretoria de Titulação Imobiliária
Modalidade 3.1.90 (60) Aplicações Diretas R$ 130.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0603 – DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Projeto 06.03.28.843.0000.0001 – Serviços e Encargos da Dívida Interna
Modalidade 3.2.90 (104) Aplicações Diretas R$ 1.050.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
0706 – DIRETORIA DE CUSTOS E ORÇAMENTO
Projeto 07.06.04.121.0022.2276 – Manut. das Ativ. de Custos e Orçamento
Modalidade 3.1.90 (133) Aplicações Diretas R$ 110.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
0801 – ADMINISTRATIVO DO GABINETE
Projeto 08.01.04.131.0023.2029 – Manut. das Ativ. Administrativas da Secom
Modalidade 3.1.91 (137) Aplicações Diretas R$ 25.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

0802 – DIRETORIA DE JORNALISMO
Projeto 08.02.04.131.0023.2031 – Manut. das Ativ. de Divulgação das Ações do Governo
Modalidade 3.3.90 (140) Aplicações Diretas R$ 700.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
1002 – DIRETORIA DE OPERAÇÕES, GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES
Projeto 10.02.06.182.0090.2257 – Manut. Ativ. de Operações, Gestão de Riscos e Desastres
Modalidade 3.1.90 (355) Aplicações Diretas R$ 40.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1204 – DIRETORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA
Projeto 12.04.08.122.0029.2300 – Manut. Ativ. Adm.-Financ. da Assist. Social
Modalidade 3.3.90 (518) Aplicações Diretas R$ 230.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000
Projeto 12.04.08.243.0029.2299 – Manut. das Ativ. dos Conselhos Tutelares
Modalidade 3.3.90 (522) Aplicações Diretas R$ 80.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

1207 – DIRETORIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Projeto 12.07.16.482.0036.2531 – Manut. Ativ. Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária
Modalidade 3.3.90 (542) Aplicações Diretas R$ 18.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUT. URBANA
1401 – DIRETORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA
Projeto 14.01.15.122.0031.2279 – Manut. Das Ativ. Administrativa e Financeira da Seurb
Modalidade 3.3.90 (615) Aplicações Diretas R$ 60.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

1403 – DIRETORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA
Projeto 14.03.15.451.0094.2077 – Manut. das Ativ. de Manutenção de Bairros
Modalidade 3.3.90 (634) Aplicações Diretas R$ 2.870.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

18 – INTENDENCIA DISTRITAL DO GRANDE GARCIA
1801 – ADMINISTRATIVO DISTRITAL DO GRANDE GARCIA
Projeto 18.01.04.122.0024.2124 – Manut. das Ativ. Administrativas do Idigg
Modalidade 3.1.91 (767) Aplicações Diretas R$ 10.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

20 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
2001 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Projeto 20.01.08.122.0044.2525 – Manut. Ativ. Diretoria Administrativa da Família
Modalidade 3.1.91 (791) Aplicações Diretas R$ 20.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000
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2002 – DIRETORIA DE ATIVIDADES PARA FAMÍLIA
Projeto 20.02.08.244.0085.2526 – Manut. Ativ. da Diretoria Voltadas Para Família
Modalidade 3.1.90 (811) Aplicações Diretas R$ 130.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

23 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
2302 – DIRETORIA DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO
Projeto 23.02.27.811.0058.2505 – Apoio Financeiro a Atletas/Bolsa Desportiva
Modalidade 3.3.90 (905) Aplicações Diretas R$ 1.062.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

Art. 2º Os créditos adicionais suplementares abertos no artigo 1º deste Decreto, correrão por conta das reduções das seguintes dotações 
orçamentárias:

04 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
0403 – DIRETORIA DE CONTENCIOSO JUDICIAL
Projeto 04.03.28.846.0000.2012 – Execução de Sentenças Judiciais/Precatórios
Modalidade 3.1.90 (46) Aplicações Diretas R$ 240.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0502 – DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Projeto 05.02.04.122.0020.2018 – Manut. das Ativ. de Compras e Licitações
Modalidade 3.1.90 (66) Aplicações Diretas R$ 150.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

0503 – DIRETORIA DE PESSOAL
Projeto 05.03.04.128.0020.2332 – Manut. de Bolsa de Estudos à Estudantes
Modalidade 3.3.90 (77) Aplicações Diretas R$ 2.930.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000
Projeto 05.03.09.271.0014.2412 – Gestão de Aposentados e Pensionistas
Modalidade 3.1.90 (78) Aplicações Diretas R$ 100.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

0504 – DIRETORIA DE PATRIMONIO
Projeto 05.04.04.122.0020.2021 – Manut. das Ativ. de Guarda e Conservação do Patrimônio
Modalidade 3.1.90 (80) Aplicações Diretas R$ 100.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0602 – DIRETORIA DE RECEITA
Projeto 06.02.04.129.0021.2023 – Manut. das Ativ. de Receita
Modalidade 3.1.91 (93) Aplicações Diretas R$ 180.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

0603 – DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Projeto 06.03.04.123.0021.2024 – Manut. Ativ. da Contabilidade/Financeiro
Modalidade 3.1.90 (99) Aplicações Diretas R$ 75.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
1003 – DIRETORIA DE GEOLOGIA, ANALISE E RISCOS NATURAIS
Projeto 10.03.06.182.0089.2258 – Manut. Ativ. Geologia, Análise e Riscos Naturais
Modalidade 3.1.90 (365) Aplicações Diretas R$ 100.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1101 – DIRETORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA
Projeto 11.01.04.122.0028.2277 – Manut. das Ativ. Adm. da Semob
Modalidade 3.1.90 (383) Aplicações Diretas R$ 100.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1201 – DIRETORIA DE PROTEÇÃO ESPECIAL
Projeto 12.01.08.241.0055.2291 – Manut. das Atividades de Proteção Especial
Modalidade 3.1.90 (488) Aplicações Diretas R$ 100.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000
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1203 – DIRETORIA DE PROGR.POLIT.SOBRE DROGAS E REINT.SOCIAL
Projeto 12.03.08.244.0053.2379 – Manut.das Ativ. de Políticas Sobre Drogas e Reint. Social
Modalidade 3.1.90 (510) Aplicações Diretas R$ 100.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

1204 – DIRETORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA
Projeto 12.04.08.122.0029.2300 – Manut. Ativ. Administrativas - Financ. Da Assist.Social
Modalidade 3.1.90 (516) Aplicações Diretas R$ 100.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000
Projeto 12.04.08.243.0029.2299 – Manut. das Ativ. dos Conselhos Tutelares
Modalidade 3.1.90 (521) Aplicações Diretas R$ 150.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

13 – SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO
1305 – DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA
Projeto 13.05.15.127.0030.2068 – Manut. das Ativ. de Mobilidade Urbana
Modalidade 3.1.90 (591) Aplicações Diretas R$ 120.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

1306 – DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO E CONTROLE URBANO
Projeto 13.06.15.125.0030.2069 – Manut. Ativ. Regulação e Controle Urbano
Modalidade 3.1.90 (594) Aplicações Diretas R$ 150.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

1307 – DIRETORIA DE PROJETOS URBANISTICOS
Projeto 13.07.15.451.0030.2281 – Manut. das Ativ. de Projetos Urbanísticos
Modalidade 3.1.90 (597) Aplicações Diretas R$ 120.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUT. URBANA
1401 – DIRETORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA
Projeto 14.01.15.122.0031.2279 – Manut. das Ativ. Administrativa e Financeira da Seurb
Modalidade 3.1.90 (613) Aplicações Diretas R$ 180.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

1402 – DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Projeto 14.02.15.452.0094.2075 – Manut. das Ativ. de Serviços Urbanos
Modalidade 3.1.90 (621) Aplicações Diretas R$ 150.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

1403 – DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE BAIRROS
Projeto 14.03.15.451.0094.2077 – Manut. das Ativ. de Manutenção de Bairros
Modalidade 3.1.90 (632) Aplicações Diretas R$ 300.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

15 – SECR. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E EMPREEND.
1502 – DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO
Projeto 15.02.11.334.0097.2080 – Manut. das Ativ. de Desenvolvimento Econômico e Inovação
Modalidade 3.1.90 (663) Aplicações Diretas R$ 180.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER
1601 – ADMINISTRATIVO DO GABINETE
Projeto 16.01.23.695.0033.2098 – Manut. das Ativ. Administrativas da Sectur
Modalidade 3.1.90 (693) Aplicações Diretas R$ 150.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

22 – SECRET. MUNIC. DA CULTURA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
2203 – DIRETORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA
Projeto 22.03.13.122.0037.2499 – Manut. Ativ. Diretoria Administrativo –Financeira da Cultura
Modalidade 3.1.90 (866) Aplicações Diretas R$ 130.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

24 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
2406 – DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Projeto 24.06.20.606.0095.2538 – Manutenção Atividade Desenvolvimento Rural
Modalidade 3.1.90 (956) Aplicações Diretas R$ 300.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000
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25 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES
2501 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Projeto 25.01.04.122.0043.2517 – Manut. Ativ. da Diretoria Administrativa da SMTT
Modalidade 3.1.90 (987) Aplicações Diretas R$ 330.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

Art. 3º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento da Administração Indireta do Município, até o valor de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

26 – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
2601 – PRESIDENCIA
Projeto 26.01.17.122.0042.2202 – Manutenção das Atividades da Presidência
Modalidade 3.1.90 (1) Aplicações Diretas R$ 200.000,00
Modalidade 3.3.90 (4) Aplicações Diretas R$ 400.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000

2602 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO SAMAE
Projeto 26.02.17.122.0042.2205 – Manut. das Ativ. Administrativas do Samae
Modalidade 3.1.91 (12) Aplicações Diretas R$ 200.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000

Art. 4º Os créditos adicionais suplementares abertos no artigo 3º deste Decreto, correrão por conta das reduções das seguintes dotações 
orçamentárias:

26 – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
2602 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO SAMAE
Projeto 26.02.17.122.0042.2205 – Manut. das Ativ. Administrativas do Samae
Modalidade 3.3.90 (13) Aplicações Diretas R$ 400.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000

2604 – DIRETORIA DE OPERAÇOES
Projeto 26.04.17.512.0083.2209 – Manut. do Sistema de Tratamento de Esgoto
Modalidade 3.1.90 (48) Aplicações Diretas R$ 300.000,00
Modalidade 3.3.90 (50) Aplicações Diretas R$ 100.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 20 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.187/2022
Publicação Nº 4264842

PORTARIA Nº 27.187, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPENSA A GRATIFICAÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL TATIANA LOURDES DE SOUZA, LO-
TADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29/03/90, e de acordo com a Lei Complementar nº 1.270, de 28 de novembro de 2019, e em atenção ao Memorando 
SEDEAD nº 01312/22.04, de 19/09/2022 – Processo Digital nº 0094713-55.2022.1.18.0340-0000, resolve:

DISPENSAR, a contar de 10 de outubro de 2022, a gratificação de Coordenador Pedagógico, de que trata o art. 39, I, da Lei Complementar 
nº 662, de 28/11/2007, equivalente a 40% (quarenta por cento), da servidora pública municipal TATIANA LOURDES DE SOUZA, matrícula 
nº 230029, ocupante do cargo de provimento efetivo de Coordenador Pedagógico, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concedida 
pela Portaria nº 23.680, de 09/12/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 27.188/2022
Publicação Nº 4264844

PORTARIA Nº 27.188, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE GRATIFICAÇÃO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL GECIANA VALERIO DE ASSIS DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PROVI-
MENTO EFETIVO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, OPTANTE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA CARGA HORÁRIA SEMANAL NA UNIDA-
DE ESCOLAR, NA FORMA QUE ESPECIFICA.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29/03/90, e de acordo com a Lei Complementar nº 1.270, de 28 de novembro de 2019, e em atenção ao Memorando 
SEDEAD nº 01440/22.04, de 17/10/2022 - Processo Digital nº 0094765-51.2022.1.18.0340-0000, resolve:

CONCEDER, a contar de 17 de outubro de 2022, à servidora pública municipal GECIANA VALERIO DE ASSIS DANTAS, matrícula nº 723553, 
ocupante do cargo efetivo de Coordenador Pedagógico, optante pelo cumprimento integral da carga horária semanal na unidade escolar, 
para desempenhar exclusivamente as atividades de suporte pedagógico, previstas no art. 60, II, “a”, Lei Complementar nº 662/2007 e 
alterações posteriores, na forma das especificações contidas na referida lei, a gratificação mensal equivalente a quarenta por cento – 40%, 
sobre o valor do padrão de vencimento “A”, faixa de vencimento I, categoria 7, quarenta horas semanais, da Tabela de Ranqueamento de 
que trata o Anexo X da Lei Complementar nº 661, de 28 de novembro de 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.189/2022
Publicação Nº 4264847

PORTARIA Nº 27.189, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.

RETIFICA A PORTARIA Nº 27.081, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a”, da Lei Orgânica do 
Município, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Memorando SEDEAD nº 01443/22.04 – Processo Digital nº 0095208-
02.2022.1.18.0340-0000, resolve:

RETIFICAR a Portaria nº 27.081, de 21 de setembro de 2022, que concedeu gratificação de condução a servidores públicos municipais, 
onde se lê:

"EVERALDO VIEIRA DA ROSA, matrícula nº 23279-2, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista – Categoria “B”, lotado na Se-
cretaria Municipal de Promoção da Saúde – SEMUS, GC de 30% (trinta por cento), a contar de 12 de setembro de 2022" leia-se:

"EVERALDO VIEIRA DA ROSA, matrícula nº 23279-2, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista – Categoria “B”, lotado na Se-
cretaria Municipal de Promoção da Saúde – SEMUS, GC de 10% (dez por cento), a contar de 12 de setembro de 2022".

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.190/2022
Publicação Nº 4264848

PORTARIA Nº 27.190, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DESIGNA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE INDICA, PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA, NA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEDECI.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29/03/90, e de acordo com o parágrafo segundo do artigo 50 da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/19, e de conformi-
dade com o Processo Digital nº 0095057-36.2022.1.18.0340-0001, resolve:

DESIGNAR, no dia 17 de outubro de 2022:

JOSÉ VICENTE DE ARAÚJO AGUIAR, matrícula
nº 232798, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Defesa Civil, para o exercício da função gratificada de confiança de 
Assessor de Processos de Mapeamento Hidrológico - FGC 30%, junto à Secretaria Municipal de Defesa Civil - SEDECI;

ROBERTO DE ANDRADE PEDROSO, matrícula
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nº 230854, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Defesa Civil, para o exercício da função gratificada de confiança de 
Assessor de Previsões Hidrológicas - FGC 30%, junto à Secretaria Municipal de Defesa Civil – SEDECI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.191/2022
Publicação Nº 4264850

PORTARIA Nº 27.191, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DESIGNA HELOISA CASTANHEIRA PARA ATUAR COMO DEFENSORA DATIVA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL M.L.A.S, NOS AUTOS DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 031/2022, EM TRÂMITE PERANTE A 1ª CPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “f”, da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no §2º do art. 242 da Lei Complementar
nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme solicitação efetuada pela Presidente da 1ª CPASD, datada de 14/10/2022, resolve:

DESIGNAR

HELOISA CASTANHEIRA, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, matrícula nº 
23029-1, Bacharel em Direito, para atuar como defensora dativa da servidora pública municipal M.L.A.S, matrícula nº 23146-8, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, de conformidade com o 
despacho fls. 25, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 031/2022, que trâmita perante a 1ª CPASD.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.194/2022
Publicação Nº 4264853

PORTARIA Nº 27.194, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE GRATIFICAÇÃO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRÍCIA KORMANN, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 
DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, OPTANTE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA CARGA HORÁRIA SEMANAL NA UNIDADE ESCOLAR, NA 
FORMA QUE ESPECIFICA.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29/03/90, e de acordo com a Lei Complementar nº 1.270, de 28 de novembro de 2019, e em atenção ao Memorando 
SEDEAD nº 01439/22.04, de 17/10/2022 - Processo Digital nº 0094763-81.2022.1.18.0340-0000, resolve:

CONCEDER, a contar de 03 de outubro de 2022,
à servidora pública municipal PATRÍCIA KORMANN, matrícula
nº 72349-5, ocupante do cargo efetivo de Coordenador Pedagógico, optante pelo cumprimento integral da carga horária semanal na uni-
dade escolar, para desempenhar exclusivamente as atividades de suporte pedagógico, previstas no art. 60, II, “a”, Lei Complementar nº 
662/2007 e alterações posteriores, na forma das especificações contidas na referida lei, a gratificação mensal equivalente a quarenta por 
cento – 40%, sobre o valor do padrão de vencimento “A”, faixa de vencimento I, categoria 7, quarenta horas semanais, da Tabela de Ran-
queamento de que trata o Anexo X da Lei Complementar nº 661, de 28 de novembro de 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.195/2022
Publicação Nº 4264855

PORTARIA Nº 27.195, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA O RETORNO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JOSIANE CARLA BERLIN AO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETI-
VO DE TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - SEMUS.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75,
II, “a”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Memorando SEDEAD 01442/22.04, de 
17/10/2022 - Processo Digital nº 0094990-71.2022.1.18.0340-0000, resolve:
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AUTORIZAR

o retorno da servidora pública municipal JOSIANE CARLA BERLIN, ao exercício do cargo de provimento efetivo de Técnico em Vigilância 
Sanitária, lotada na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS, a contar de 10 de outubro de 2022, cessando os efeitos da Por-
taria nº 26.761/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.196/2022
Publicação Nº 4264858

PORTARIA Nº 27.196, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 002/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA A.M.L.B., QUE TRAMITOU PERANTE A COMIS-
SÃO TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 002/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, 
de 05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública A.M.L.B., 
matrícula nº 23071-4, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tramitou 
perante a Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que concluiu 
pela perda do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.197/2022
Publicação Nº 4264859

PORTARIA Nº 27.197, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 006/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA E.A.E.S., QUE TRAMITOU PERANTE A COMIS-
SÃO TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 006/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, 
de 05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública E.A.E.S., 
matrícula nº 231135, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tramitou 
perante a Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que concluiu 
pela perda do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.198/2022
Publicação Nº 4264861

PORTARIA Nº 27.198, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 007/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA E.S.H., QUE TRAMITOU PERANTE A COMISSÃO 
TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 207

Município, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 007/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, de 
05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública E.S.H., matrí-
cula nº 232073, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tramitou perante a 
Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que concluiu pela perda 
do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.199/2022
Publicação Nº 4264862

PORTARIA Nº 27.199, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 008/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA F.L.S.C.S., QUE TRAMITOU PERANTE A COMIS-
SÃO TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 008/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, 
de 05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública F.L.S.C.S., 
matrícula nº 229278, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tramitou 
perante a Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que concluiu 
pela perda do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.200/2022
Publicação Nº 4264865

PORTARIA Nº 27.200, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 009/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA G.F.O.T.B., QUE TRAMITOU PERANTE A CO-
MISSÃO TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 009/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, 
de 05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública G.F.O.T.B., 
matrícula nº 231596, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tramitou 
perante a Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que concluiu 
pela perda do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.201/2022
Publicação Nº 4264867

PORTARIA Nº 27.201, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 011/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA K.R.A., QUE TRAMITOU PERANTE A COMISSÃO 
TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.
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MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 011/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, de 
05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública K.R.A., matrí-
cula nº 20726-8, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que 
tramitou perante a Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que 
concluiu pela perda do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.202/2022
Publicação Nº 4264869

PORTARIA Nº 27.202, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 012/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA M.A.K.P., QUE TRAMITOU PERANTE A COMIS-
SÃO TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 012/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, 
de 05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública M.A.K.P., 
matrícula nº 225290, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tramitou 
perante a Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que concluiu 
pela perda do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.203/2022
Publicação Nº 4264872

PORTARIA Nº 27.203, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 013/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA N.S., QUE TRAMITOU PERANTE A COMISSÃO 
TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 013/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, de 
05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública N.S., matrícula 
nº 229059, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tramitou perante a 
Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que concluiu pela perda 
do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.204/2022
Publicação Nº 4264875

PORTARIA Nº 27.204, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 014/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA R.P.K., QUE TRAMITOU PERANTE A COMISSÃO 
TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.
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MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 014/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, de 
05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública R.P.K., matrí-
cula nº 225681, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tramitou perante a 
Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que concluiu pela perda 
do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.205/2022
Publicação Nº 4264876

PORTARIA Nº 27.205, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 015/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA R.M.M., QUE TRAMITOU PERANTE A COMIS-
SÃO TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 015/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, de 
05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública R.M.M., matrí-
cula nº 206393, ocupante do cargo de provimento efetivo de Educador, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tramitou perante a 
Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que concluiu pela perda 
do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.206/2022
Publicação Nº 4264878

PORTARIA Nº 27.206, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 016/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA S.S.F., QUE TRAMITOU PERANTE A COMISSÃO 
TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 016/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, de 
05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública S.S.F., matrí-
cula nº 210021, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tramitou perante a 
Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que concluiu pela perda 
do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.207/2022
Publicação Nº 4264879

PORTARIA Nº 27.207, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
Nº 017/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA T.A.B.S.C., QUE TRAMITOU PERANTE A 
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COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR - CTPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 017/2022, instaurado por meio da Portaria nº 26.737, 
de 05/07/2022, alterada pela Portaria nº 26.796, de 22/07/2022, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública T.A.B.S.C., 
matrícula nº 229509, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tramitou 
perante a Comissão Temporária de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o relatório final, que concluiu 
pela perda do objeto do referido processo, em virtude da comprovação da vacinação da servidora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.208/2022
Publicação Nº 4264880

PORTARIA Nº 27.208, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

REVOGA A PORTARIA Nº 27.155, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a”, da lei Orgânica do Munici-
pal, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no Processo Digital nº 0095465-29.2022.1.18.0501-0001, resolve:

REVOGAR

a Portaria nº 27.155, de 11 de outubro de 2022,
que removeu de ofício a servidora pública municipal Suelen Ribeiro, ocupante do cargo de provimento efetivo de Cozinheira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.209/2022
Publicação Nº 4264884

PORTARIA Nº 27.209, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
NOMEIA MEMBRO PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Muni-
cípio, promulgada em 29 de março de 1990, de conformidade com o §4º do artigo 4º da Lei Complementar nº 865, de 28 de setembro de 
2012, combinado com o §2º do artigo 5º do mesmo diploma legal, e de acordo com o Processo Eletrônico nº 0095486-05.2022.1.18.0501-
0001, resolve:

NOMEAR, sem ônus para o Município, e com
as atribuições previstas na Lei Complementar nº 865, de 28 de setembro de 2012 e alterações, para compor o Conselho Municipal de Edu-
cação – CME, na gestão 2019/2023, juntamente com os demais membros:

VALÉRIA DA SILVA E SOUZA, representante suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMPED, em substi-
tuição a MARIA LETÍCIA STEILEIN LIVI, nomeada pela Portaria nº 26.591/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 20 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.211/2022
Publicação Nº 4264885

PORTARIA Nº 27.211, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
NOMEIA MARIVANIO RECH THOMAZ PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO-
-FINANCEIRO,
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA - SEURB.
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MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, 
“a”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, com fundamento no
art. 9º, II, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007 e no art. 49, da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/2019 e a Lei Complementar 
nº 1.427, de 05/08/2022, de conformidade com o Decreto nº 10.567, de 13/02/2015, resolve:

NOMEAR, no dia 20 de outubro de 2022:

MARIVANIO RECH THOMAZ, para o exercício
do cargo de provimento em comissão de Assessor
Administrativo-Financeiro, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana - SEURB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 20 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

INTIMAÇÃO - 2ª CSPAD PAD Nº 014/2022
Publicação Nº 4264887

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BLUMENAU
2ª COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR

INTIMAÇÕES DAS COMISSÕES
INTIMAÇÃO - 2ª CSPAD
PAD Nº 014/2022
INVESTIGADO:JOHNNY AURIVANDRO DIONÍSIO
ADV. MARCELO SCHUSTER BUENO- OAB/SC nº 14.948 e ADV. ANTÔNIO CARLOS MARCHIORI- OAB/SC nº 6.102
DESPACHO: Fica intimado o advogado de defesa para acompanhar a audiência de instrução, designada para o dia 10/11/2022, às 09:00ho-
ras, na sala de audiências das Comissões, sito à Rua Dois de Setembro, 1510 - 1º andar – sala de audiências nº 03 - Escola Técnica de 
Saúde – ETSUS - Itoupava Norte, Blumenau - SC, Fone: (47) 3322-4271

INTIMAÇÃO - 1ª CSPAD PAD Nº 020/2021
Publicação Nº 4264888

INTIMAÇÃO - 1ª CSPAD
PAD Nº 020/2021
INDICIADO: M.A.R.F.
ADVOGADO: NILSON DOS SANTOS - OAB/SC nº 16.612
DESPACHO: Intime-se o Advogado do ex-servidor indiciado para tomar ciência dos documentos constantes de fls. 245-253 dos autos, que 
encontram-se à disposição na sede da 1ª CPASD, sito à Praça Victor Konder, 02, 3º andar, sala 32 – PGM, no horário das 09h às 11h e das 
14h às 17h.

PORTARIA SEDEAD Nº 36.497/2022
Publicação Nº 4264891

PORTARIA SEDEAD Nº36.497/2022
ALTERA A PORTARIA SEDEAD Nº 36.185/2022
QUE CONCEDEU LICENÇA-PRÊMIO DE 180
DIAS, AO(À)SERVIDOR(A) ALESSANDRA RIBEIRO GHIZONI.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

ALTERAR

A Portaria SEDEAD nº 21.731/2020, que concedeu licença-prêmio de 180 dias consecutivos, referente ao decênio de 25/06/2012/2022, 
ao(à) servidor(a) público(a) municipal ALESSANDRA RIBEIRO GHIZONI,ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, lotado(a) 
no(a) Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, para licença-prêmio de 120(cento e vinte) dias, e a conversão de 1/3 (um terço) em 
pecúnia, conforme Processo nº 2022/09/3902.

Blumenau, 01 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA SEDEAD Nº 36.498/2022
Publicação Nº 4264901

PORTARIA SEDEAD Nº36.498/2018
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO AO(A) SERVIDOR(A) CLARICE SOUZA HERMANN.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA TOTAL

À CLARICE SOUZA HERMANN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal 
de Promoção da Saúde, referente ao decênio compreendido entre 09/04/2002/2012, nos termos dos Artigos 146, 288, II e 289, da Lei 
Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, conforme Processo nº 2022/09/3903.

BLUMENAU, 01 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.500/2022
Publicação Nº 4264911

 PORTARIA SEDEAD Nº36.500/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:
MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

229139 ANDRE RICARDO GONCALVES 15/08/2012/2022 2022/3871

215392 CINTIA CARNEIRO SIMOES 04/09/2012/2022 2022/3771

228933 CINTIA PACHECO FINKENAUER 11/06/2012/2022 2022/3874

193720 CLAUDETE PATRICIA KAYSER MACHADO 16/09/2008/2018 2022/3904

210153 CLARICE SOUZA HERMANN 09/04/2012/2022 2022/3903

228422 DANIELA FRAGA DE CAMPOS 06/12/2011/2021 2022/3908

229112 GILDA AGOSTINHO 03/09/2012/2022 2022/3528

229168 GUSTAVO BRANCO HAERTEL 03/09/2012/2022 2022/3897

228258 KARINE FURTADO MEYER 11/08/2011/2021 2022/3872

228911 MAYARA ROCHANA TRIERWEILER PINHEIRO 01/09/2012/2022 2022/3684

209678 SIMONE FONTANELLA ZANELLA 28/08/2012/2022 2022/3775
229135 VANDERLEI FARIAS 14/08/2012/2022 2022/3811
227293 WILSON APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA 08/11/2010/2020 2022/3889

BLUMENAU, 05 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.503/2022
Publicação Nº 4264922

PORTARIA SEDEAD Nº 36.503/2022
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO AO(À) SERVIDOR(A) GISELLE FERNANDES GARCIA HERINGER.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS
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A GISELLE FERNANDES GARCIA HERINGER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro de Alimentos, lotado(a) no(a) Secre-
taria Municipal de Promoção da Saúde, referente ao decênio compreendido entre 01/04/2012/2022, nos termos do Artigo 146, “caput”, da 
Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, conforme Processo nº 2022/09/3948.

Blumenau, 06 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.504/2022
Publicação Nº 4264947

 PORTARIA SEDEAD Nº36.504/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:

MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

228112 ANDERSON ALMIR ROZANSKI 09/07/2012/2022 2022/3915

229178 EFRAIM BARBOSA CICERELLI 03/09/2012/2022 2022/3921

229171 ELAINE BAUMAYER RIBEIRO 03/09/2012/2022 2022/3952

193640 MARGELY HANSEN 08/09/2008/2018 2022/3918

BLUMENAU, 06 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.514/2022
Publicação Nº 4264956

PORTARIA N.º 36.514/2022

RETIFICA A PORTARIA SEDEAD N.º 36.391/2022, QUANTO A LOTAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL GILMARA GONCALVES RE-
BELO.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

RETIFICAR

a Portaria N.º 36.391/2022, de 26 de julho de 2022, quanto a lotação da servidora pública municipal GILMARA GONCALVES REBELO, onde 
se lê “Secretaria Municipal de Promoção da Saúde”, leia-se “Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade".

Blumenau, 09 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.515/2022
Publicação Nº 4264966

 PORTARIA SEDEAD Nº36.515/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA
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Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:

MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

224707 GREICI ERHARDT SCHNEIDER 11/01/2010/2020 2022/3996

228720 FERNANDA MELLO CARDOSO 01/09/2012/2022 2022/4015

146943 SOELI DAS NEVES FLORIANI 03/07/2012/2022 2022/3986

BLUMENAU, 09 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.516/2022
Publicação Nº 4264974

PORTARIA SEDEAD Nº36.516/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:
MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

229189 JURACI CUNHA 18/12/2010/2020 2022/4045

229237 ANGELITA ANA LARGURA SILVA 09/09/2012/2022 2022/4041

228456 RITA ZILLI DE FREITAS 15/12/2011/2021 2022/4042

BLUMENAU, 12 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.523/2022
Publicação Nº 4264982

 PORTARIA SEDEAD Nº36.523/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:

MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

229186 FERNANDA CHRISTINE ZAPFF 10/09/2012/2022 2022/4052

229191 JACKELINE MEDINA REZZA 14/09/2012/2022 2022/4048

229025 RUTE DIAS LUCAS 03/07/2012/2022 2022/4053

BLUMENAU,13 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA SEDEAD Nº 36.528/2022
Publicação Nº 4264991

PORTARIA SEDEAD Nº 36.528/2022
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Nos termos do artigo 146, “caput”, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais 
n.os 173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:

MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

229043 CLAUDIA DA SILVA THOMAZ 10/07/2012/2022 2022/4086

228167 ELENICE BERTOTTI 02/05/2011/2021 2022/4096

201405 ROJANA SALETE WUTKE 21/08/2012/2022 2022/4087

BLUMENAU, 14 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.536/2022
Publicação Nº 4264999

PORTARIA SEDEAD Nº36.536/2022
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Nos termos do artigo 146, “caput”, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais 
n.os 173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:

MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

229117 CARLOS ALBERTO TOSI PRATIS 03/06/2011/2021 2022/4155

228347 CLEBER ANTONIO FIORINI 16/11/2011/2021 2022/4142

209635 RITA DE CACIA PIMPAO AMARAL 17/07/2004/2014 2022/4115

157490 ROSILANE MARIA FERNANDES DE 
SOUSA 25/07/2012/2022 2022/4105

BLUMENAU, 19 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.537/2022
Publicação Nº 4265008

 PORTARIA SEDEAD Nº36.537/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:
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MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

141283 ADILSON DOS SANTOS 09/09/2012/2022 2022/4108

229167 ADRIANO DOS SANTOS DIAS 03/09/2012/2022 2022/4128

228806 DENISE CARVALHO 15/09/2012/2022 2022/4116

187224 ISABEL BRUNOW VENTURA 10/07/2012/2022 2022/4151

228288 MARINA CRUZ KREPSKY 03/10/2011/2021 2022/4111

210242 MIRELLA FERREIRA FISCHER SOUZA CRUZ 04/04/2012/2022 2022/4153

198463 OLISMARIA GLORIA NERY HAENDCHEN 12/07/2012/2022 2022/4139

BLUMENAU, 19 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.542/2022
Publicação Nº 4265016

PORTARIA SEDEAD Nº 36.503/2022
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO AO(À) SERVIDOR(A) ROSEMERI APARECIDA GUBER.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS

A ROSEMERI APARECIDA GUBER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, lotado(a) no(a) Secretaria Muni-
cipal de Promoção da Saúde, referente ao decênio compreendido entre 05/04/2010/2020, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, conforme Processo nº2022/09/4189.

Blumenau, 20 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.541/2022
Publicação Nº 4265025

PORTARIA SEDEAD Nº36.541/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:

MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

199125 CLARISSA TESTONI 20/09/2012/2022 2022/3773

229152 DEISE TRETTIN 17/08/2012/2022 2022/4179

229211 IZOLETE LETICIA PORTELA COELHO ADAMS 01/07/2012/2022 2022/4178

228795 ROSILDA SAUTNER 15/09/2012/2022 2022/4177

225320 SIRLENE SCHWERTZ 12/09/2011/2021 2022/4160

BLUMENAU, 20 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA SEDEAD Nº 36.543/2022
Publicação Nº 4265028

PORTARIA SEDEAD Nº36.543/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:

MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO
228202 MARCIA TERESINHA COSTA 16/05/2011/2021 2022/4219
215180 PAMELA JANAINA PISA SEIBEL 06/05/2012/2022 2022/4214
229199 REGIANE MARIA BUSNARDO HILLE 20/09/2012/2022 2022/4192
229194 ZENAIDE LUCHETTA MOREIRA 17/09/2012/2022 2022/4197

BLUMENAU, 21 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.559/2022
Publicação Nº 4265030

 PORTARIA SEDEAD Nº36.559/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:
MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO
210064 GIULIANO MARCOS TILLMANN 17/02/2005/2015 2022/4256
228208 KELLY CRISTINA QUERCHE DOS SANTOS 18/06/2011/2021 2022/4257

BLUMENAU, 26 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.561/2022
Publicação Nº 4265032

PORTARIA SEDEAD Nº36.561/2022
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO AO(À) SERVIDOR(A) JOCILEA ALMEIDA PEREIRA MOQUATT.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS

A JOCILEA ALMEIDA PEREIRA MOQUATT, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) no(a) Secretaria 
Municipal de Promoção da Saúde, referente ao decênio compreendido entre 03/06/2010/2020, e conforme Leis Complementares Federais 
n.os 173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, conforme Processo nº2022/09/4266.

Blumenau, 27 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA SEDEAD Nº 36.576/2022
Publicação Nº 4265033

 PORTARIA SEDEAD Nº36.576/2022
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Nos termos do artigo 146, “caput”, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais 
n.os 173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:

MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

19785-8 CLAUDIA GOMES DORNELLES 08/03/2010/2020 2022/4363

22275-5 CLEITON KNIESS 09/06/2008/2018 2022/4347

22883-3 FULVIO CLEMO SANTOS THOMAZELLI 02/04/2012/2022 2022/4360

21152-4 JUSCELENE MARIA ROSSONI 23/05/2012/2022 2022/4300

17576-5 MARCO SOARES 05/05/2004/2014 2022/4305

14306-5 ROSELI KORMANN OKAMOTO 28/09/2012/2022 2022/4289

BLUMENAU, 30 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.577/2022
Publicação Nº 4265035

PORTARIA SEDEAD Nº36.577/2022
ALTERA A PORTARIA SEDEAD Nº 33.744/2019
QUE CONCEDEU LICENÇA-PRÊMIO DE 180
DIAS, AO(À)SERVIDOR(A) MONICA LETICIA DESCHAMPS.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

ALTERAR

A Portaria SEDEAD nº 33.744/2019, que concedeu licença-prêmio de 180 dias consecutivos, referente ao decênio de 17.02.2009 a 17.02.2019, 
ao(à) servidor(a) público(a) municipal MONICA LETICIA DESCHAMPS,ocupante do cargo de provimento efetivo de Coordenador Pedagógico, 
lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Educação, para licença-prêmio de 120(cento e vinte) dias, e a conversão de 1/3 (um terço) em 
pecúnia, conforme Processo nº 2022/09/4307.

Blumenau, 03 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.585/2022
Publicação Nº 4265037

 PORTARIA SEDEAD Nº36.585/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:
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MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

19919-2 APOLYANA KLING BORCHARDT 20/09/2012/2022 2022/4267

22897-2 ALBERTO BECKHAUSER 03/07/2012/2022 2022/4262

22918-7 CRISTIANE CAMELIA XAVIER REUTER 10/09/2012/2022 2022/4354

22811-5 LEONILDA DE ATAIDE SCHULTE 29/09/2012/2022 2022/4036

22914-2 REGINALDO BENTO 20/08/2012/2022 2022/4350

BLUMENAU, 04 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.597/2022
Publicação Nº 4265038

PORTARIA SEDEAD Nº36.597/2022
ALTERA A PORTARIA SEDEAD Nº 36.263/2022
QUE CONCEDEU LICENÇA-PRÊMIO DE 180
DIAS, AO(À)SERVIDOR(A) ADREANA APARECIDA METZDORF.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

ALTERAR

A Portaria SEDEAD nº 36.263/2022, que concedeu licença-prêmio de 180 dias consecutivos, referente ao decênio de 15/05/2011/2021, 
ao(à) servidor(a) público(a) municipal ADREANA APARECIDA METZDORF,ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário 
de Saúde, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, para licença-prêmio de 120(cento e vinte) dias, e a conversão de 
1/3 (um terço) em pecúnia, conforme Processo nº 2022/10/4451.

Blumenau, 11 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.598/2022
Publicação Nº 4265039

PORTARIA SEDEAD Nº36.598/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO

Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:

MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

229207 ADRIANA GRAHL RAMOS 08/10/2012/2022 2022/4466

200662 ANDREIA MARIA ALBANO MAFRA 09/10/2012/2022 2022/4467

141232 AXEL AUGUST KONIG 09/10/2012/2022 2022/4401

214302 DALVA BARBOSA 03/09/2012/2022 2022/4463

213144 IVANIR APARECIDA CAMPOS 06/08/2012/2022 2022/4440

213616 RENOIR JESUS CASAGRANDE 14/09/2012/2022 2022/4461

229120 ROSIELI DALLAPORTA 09/08/2012/2022 2022/4464

185248 ZILDA RODRIGUES ROECKER 29/09/2012/2022 2022/4462

BLUMENAU, 11 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA SEDEAD Nº 36.599/2022
Publicação Nº 4265040

PORTARIA SEDEAD Nº36.599/2022
ALTERA A PORTARIA SEDEAD Nº 32.897/2018
QUE CONCEDEU LICENÇA-PRÊMIO DE 180
DIAS, AO(À)SERVIDOR(A) JULIANA DE SOUZA SCHERER.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

ALTERAR

A Portaria SEDEAD nº 32.897/2018, que concedeu licença-prêmio de 180 dias consecutivos, referente ao decênio de 02.03.2008 a 
02.03.2018, ao(à) servidor(a) público(a) municipal JULIANA DE SOUZA SCHERER,ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Ad-
ministrativo, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Educação, para licença-prêmio de 120(cento e vinte) dias, e a conversão de 1/3 (um 
terço) em pecúnia, conforme Processo nº 2022/10/4472.

Blumenau, 11 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.606/2022
Publicação Nº 4265041

PORTARIA SEDEAD Nº36.606/2022
ALTERA A PORTARIA SEDEAD Nº 33.803/2019
QUE CONCEDEU LICENÇA-PRÊMIO DE 180
DIAS, AO(À)SERVIDOR(A) FABIANA MARTENDAL OLIVEIRA CORDEIRO.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

ALTERAR

A Portaria SEDEAD nº 33.803/2019, que concedeu licença-prêmio de 180 dias consecutivos, referente ao decênio de 14.03.2009 a 
14.03.2019, ao(à) servidor(a) público(a) municipal FABIANA MARTENDAL OLIVEIRA CORDEIRO,ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Educação, para licença-prêmio de 120(cento e vinte) dias, e a conversão de 1/3 (um 
terço) em pecúnia, conforme Processo nº 2022/10/4504.

Blumenau, 14 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.607/2022
Publicação Nº 4265042

 PORTARIA SEDEAD Nº36.607/2022
CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO

Nos termos do artigo 146, e 151 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e conforme Leis Complementares Federais n.os 
173, de 27 de maio de 2020, e 191, de 8 de março de 2022, aos servidores(as) públicos(as) municipais:

MATRICULA NOME DECÊNIO PROCESSO

229212 ELISA BENVENUTTI 15/10/2012/2022 2022/4465

141836 JOVINO LUIZ ARAGAO 12/10/2012/2022 2022/4532

212318 OLINDA DE FATIMA CORREA JENDICK 06/05/2012/2022 2022/4440
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BLUMENAU, 14 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.558/2022
Publicação Nº 4265045

PORTARIA SEDEAD Nº 36.558/2022
ALTERA A PORTARIA Nº 34.720/2020, QUE CONCEDEU LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES DE 02 (DOIS) ANOS AO(A) 
SERVIDOR(A) ANGELA MARIA BERTOLDI.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

ALTERAR

De acordo com o Artigo 139, “caput” e Parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007.

A Portaria nº 34.720/2020 que concedeu licença para tratar de assuntos particulares de até 02 (dois) anos, para 730 (setecentos e trinta) 
dias, concedida no período de 28/09/2020 a 27/09/2022, ao(a) servidor(a) público(a) municipal ANGELA MARIA BERTOLDI, servidor(a) 
público(a) municipal desde 01 de fevereiro de 2001, concursado(a), ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD, sob o regime jurídico Estatutário, de conformidade com o Processo nº 
2022/09/4250.

BLUMENAU, em 26 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.579/2022
Publicação Nº 4265059

PORTARIA SEDEAD Nº 36.579/2022
ALTERA A PORTARIA Nº 35.058/2020, QUE CONCEDEU LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES DE 02 (DOIS) ANOS AO(A) 
SERVIDOR(A) ISAIAS IZIDORO.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

ALTERAR

De acordo com o Artigo 139, “caput” e Parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007.

A Portaria nº 35.058/2020 que concedeu licença para tratar de assuntos particulares, concedida no período de 08/10/2020 a 07/10/2022, 
ao(a) servidor(a) público(a) municipal ISAIAS IZIDORO, cargo de provimento efetivo de Fiscal de Serviços Públicos, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Transito e Transporte - SMTT, para retorno em 08 de outubro de 2022. Conforme o Processo nº 2022/09/004293.

BLUMENAU, em 03 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.587/2022
Publicação Nº 4265071

PORTARIA SEDEAD Nº 36.587/2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES AO(A) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) JACKSON LEANDRO PAES.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício de suas atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, 
de 29 de abril de 2013, resolve:
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES.

De acordo com o artigo 139, "caput", da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007.

JACKSON LEANDRO PAES, servidor(a) público(a) municipal desde 30 de outubro de 2017, concursado(a), ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Analista de Informática, lotado(a) na Secretaria Municipal de Gestão Governamental- SEGG, sem remuneração, de até dois (02) 
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anos, a contar de 06 de outubro de 2022, de conformidade com o Processo nº 2022/09/4301.

BLUMENAU, em 05 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.586/2022
Publicação Nº 4265079

PORTARIA SEDEAD Nº 36.586/2022
ALTERA A PORTARIA Nº 35.198/2021, QUE CONCEDEU LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES DE 02 (DOIS) ANOS A SER-
VIDOR (A) LEILA CRISTINA PERDONCINI

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 
de abril de 2013, resolve:

ALTERAR

De acordo com o Artigo 139, “caput” e Parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007.

A Portaria nº 35.198/2021 que concedeu licença para tratar de assuntos particulares de até 02 (dois) anos, para 619 (seiscentos e dezeno-
ve) dias, concedida no período de 25/01/2021 a 06/10/2022, ao(a) servidor(a) público(a) municipal LEILA CRISTINA PERDONCINI, desde 
19 de outubro de 2011, concursado(a), ocupante do cargo de provimento efetivo de GEOLOGO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Defesa 
Civil - SEDECI, sob o regime jurídico Estatutário, de conformidade com o Processo nº 2022/10/004375.

BLUMENAU, em 05 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.589/2022
Publicação Nº 4265089

PORTARIA SEDEAD Nº 36.589/2022
AUTORIZA O RETORNO DO(A) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL MAIRA KRAETZER ALVES AO CARGO EM PROVIMENTO EFETIVO DE 
PSICOLOGA, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício de suas atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 10.049, 
de 23 de julho de 2013, resolve:

AUTORIZAR

o retorno do(a) servidor(a) público(a) municipal MAIRA KRAETZER ALVES, servidor(a) público desde 25 de agosto de 2015, ocupante do 
cargos efetivos de Psicóloga, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMUDES, a contar de 17 de outubro de 2022, 
conforme Processo Administrativo nº 2022/10/004391.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 06 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.564/2022
Publicação Nº 4265097

PORTARIA SEDEAD 36.564/2022

CONTA TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.464, de 29 
de abril de 2013, resolve:

MANDAR CONTAR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

De acordo com o Artigo 146, caput, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores(as) públicos(as) municipais 
aprovados para o cargo de provimento efetivo:
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NOME Período ANO MÊS DIA Cargo/Função Processo
ELDA FERREIRA DOS SANTOS 18.11.2013 a 06.01.2015 01 /01 / 19 Técnico de Enfermagem 2022/09/4273
BRUNO HERWIG 22.02.2021 a 04.09.2022 01/ 06 / 13 Psicólogo 2022/09/4269

Para contagem de licença premio e premio 25 anos.

Blumenau, 23 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.547/2022
Publicação Nº 4265108

PORTARIA SEDEAD 36.547/2022

CONTA TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.464, de 29 
de abril de 2013, resolve:

MANDAR CONTAR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

De acordo com o Artigo 146, caput, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores(as) públicos(as) municipais 
aprovados para o cargo de provimento efetivo:

NOME Período ANO MÊS DIA Cargo/Função Processo
CLEITON KRUTZSCH 10.03.2022 a 09.09.2022 06 meses Agente de Logística -SAMAE 2022/4106
HADASSA DE SOUZA OLIVEIRA 
PEREIRA 02.03.2022 a 11.09.2022 06 meses e 10 dias Agente Administrativo 2022/4140

RICARDO GILBERTO KRATZ 01.02.2013 a 05.04.2022
06.04.2022 a 11.09.2022 09 anos e 07 meses e 11 dias Gerente de ouvidoria/

Agente de Logística-SAMAE 2022/4218

Para contagem de licença premio e premio 25 anos.

Blumenau, 23 de setembro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 36.580/2022
Publicação Nº 4265115

PORTARIA SEDEAD 36.580/2022

CONTA TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.464, de 29 
de abril de 2013, resolve:

MANDAR CONTAR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

De acordo com o Artigo 146, caput, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores(as) públicos(as) municipais 
aprovados para o cargo de provimento efetivo:

NOME Período ANO MÊS DIA Cargo/Função Processo
ALLAN GIOVANNI DA SILVA 11.04.2022 a 09.10.2022 05 meses e 29 dias Agente de Serviços Especiais 2022/09/4292
CLAUDIA ROSA DA SILVA CORREA 13.10.2021 a 09.10.2022 11 meses e 27 dias Agente Comunitário de Saúde 2022/09/4278
DOM AMORIM 16.05.2022 a 09.10.2022 04 meses e 24 dias Motorista 2022/09/4299
EVERSON MIGUEL PEDROSO 03.05.2021 a 09.10.2022 01 ano 05 meses e 07 dias Agente de Serviços Especiais 2022/09/4290
EVERTON LUIZ PINHEIRO 02.03.2022 a 09.10.2022 07 meses e 08 dias Agente de Combate a Endemias 2022/09/4277
JOAO ALMIR DE LIMA 01.04.2021 a 09.10.2022 01 ano 06 meses e 09 dias Agente de Serviços Especiais 2022/09/4291
KASSIA TOLEDO RODRIGUES 01.07.2021 a 09.10.2022 01 ano 03 meses e 06 dias Agente de Combate a Endemias 2022/09/4280
MARILUCI DE SOUZA GUTHS 16.03.2022 a 09.10.2022 06 meses e 24 dias Agente de Combate a Endemias 2022/09/4275
RAINAN COSTA SILVA 02.03.2022 a 09.10.2022 07 meses e 08 dias Agente de Combate a Endemias 2022/09/4281
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 Para contagem de licença premio e premio 25 anos.

Blumenau, 03 de outubro de 2022.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 107/2022
Publicação Nº 4265131

 HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 107/2022
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17 de outubro de 2022. Objeto: Aquisição de materiais se sinalização visual (barreira plástica horizontal e cava-
lete plástico desmontável) para uso nas atividades diárias desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item.
EMPRESA VENCEDORA: JD ELETRO COMERCIAL LTDA – Valor Total R$ 56.770,00
BASE LEGAL: De acordo com o pregão supracitado nos termos da Lei n0 10.520, de 17 de julho de 2.002, que regulamenta a modalidade 
Pregão, Decretos Municipais n0 7.732/04, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 147/14, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alte-
rações. Código de registro no TCE/SC: E2818EAC2EA11F6A4C8B1E3A6B796C25FCDF6266
Blumenau, 20/10/2022. ANDERSON ROSA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 82/2022
Publicação Nº 4265140

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRÊNCIA Nº. 82/2022
OBJETO Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da escola, construção da quadra coberta com vestiário, pavi-
mentação interna em piso intertravado e muros de contenção na EBM Lore Sita Bollmann, localizada na Rua Walter Knaesel, s/n, bairro 
Itoupava Central, Blumenau/SC, conforme especificações constantes neste edital e anexos - SEMED. ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 21 
de novembro de 2022 às 10 horas. EDITAL COMPLETO, sem custas via e-mail: licitacoes@blumenau.sc.gov.br e/ou site oficial do Município 
http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/06 e alteração. Blume-
nau, 20/10/2022. ANDERSON ROSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Protocolo TCE SC nº 1D73E99350820ABB5B78C1D-
5504073D1EF49B0E

CONCORRÊNCIA Nº. 76/2022
Publicação Nº 4265149

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRÊNCIA Nº. 76/2022
OBJETO Contratação de empresa especializada para reforma do ginásio e banheiro existente, construção de quadra de areia, quadra coberta 
com vestiário e pavimentação interna em piso intertravado na EBM Visconde de Taunay, localizada na Rua Franz Volles, nº 1930, bairro 
Itoupava Central, Blumenau/SC, conforme especificações constantes neste edital- SEMED. ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 22 de novem-
bro de 2022 às 09:00 horas. EDITAL COMPLETO, sem custas via e-mail: licitacoes@blumenau.sc.gov.br e/ou site oficial do Município http://
www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/06 e alteração. Blumenau, 
20/10/2022. ANDERSON ROSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Protocolo TCE SC nº CEBCD8BC050B0F1EBB77F331D-
5C78A4C77CF112B

CONCORRÊNCIA Nº. 94/2022
Publicação Nº 4265157

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRÊNCIA Nº. 94/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da escola, pavimentação interna em piso intertravado, construção 
dos muros de fechamento, quadra de areia e quadra coberta com vestiário na EBM Bilíngue Annemarie Techentin, localizada na Rua Josephi-
na Rausch Reiter, nº 158, bairro Passo Manso, Blumenau/SC, conforme especificações constantes neste edital e anexos – SEMED. ABERTU-
RA DOS ENVELOPES: dia 22 de novembro de 2022 às 10:00 horas. EDITAL COMPLETO, sem custas via e-mail: licitacoes@blumenau.sc.gov.
br e/ou site oficial do Município http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar 
nº 123/06 e alteração. Blumenau, 20/10/2022. ANDERSON ROSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Protocolo TCE SC nº 
153B747855C53E4DD4B53A9763922EF303EA8CAA

PRORROGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022
Publicação Nº 4265164

MUNICIPIO DE BLUMENAU – PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de limpeza, com fornecimento de equipamentos para os eventos: Natal em 
Blumenau 2023, 15ª Sommerfest e Páscoa em Blumenau 2023, conforme especificações constantes neste Termo de Referência e anexos 
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– PROEB.
Registrado no TCE/SC sob o código: 3309C66BEBED04C59D655940C5F88546DF24AE07
Data de encerramento do envio de proposta eletrônica: até o dia 03 de novembro de 2022, às 13h55min. Data início da sessão eletrônica: 
dia 03 de novembro de 2022, às 14:00hs.
Local: Sistema COMPRASBR. Edital disponível no Portal https://comprasbr.com.br/, via e-mail: lene@blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial 
do Município https://www.blumenau.sc.gov.br/participar-de-licitacoes.
Base Legal: Decreto Municipal nº 7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02 e, subsidiariamente e nº 8.666/93 e alterações. Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações.
Blumenau, 21/10/2022 – Anderson Rosa –Secretário Municipal de Administração.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO N.º 133/2022
Publicação Nº 4265165

 HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO N.º 133/2022

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19 de outubro de 2022.
OBJETO: Aquisição de 400 blocos para Atendimento Pré-Hospitalar, confeccionados de acordo com modelo no Edital, para atender 
às necessidades do 3° Batalhão de Bombeiros Militar, na cidade de Blumenau. SEDECI. Registrado no TCE/SC sob o código: FA49C-
9076687D250B082EB8F01E6FA4F53544315.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço item a item.
EMPRESA VENCEDORA: NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
Valor total R$ 6.720,00. (Seis mil, setecentos e vinte reais).
BASE LEGAL: De acordo com o pregão supracitado nos termos da Lei n0 10.520, de 17 de julho de 2.002, que regulamenta a modalidade Pre-
gão, Decreto Municipal n0 7.732/04, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 147/14, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações.
Blumenau, 21/10/2022. ANDERSON ROSA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO DISPENSA 08 - 141/2022
Publicação Nº 4265168

Processo Dispensa 08 - 141/2022
Objeto: contratação emergencial de empresa de transporte escolar - roteiro 02 - Vila Itoupava- SEMED
Contratada: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
Artigo 24, Inciso IV da lei 8.666/93
Valor total: R$168.719,10
Registrado no TCE/SC sob nº 22039E5DBF9ED21DD19263CE493DBB46DFFBEDB3

PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE NºS 09-149/2022; 09-151/2022; 09-152/2022 E 09-153/2022
Publicação Nº 4265169

Processo inexigibilidade 09 - 149/2022
Objeto: Serviço de manutenção de veículo em garantia - revisão periódica para manutenção da garantia de veículo
novo: ônibus escolar – SEMED
Contratado: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Artigo 25; caput da lei 8.666/93
Valor total: R$1.962,86
Registrado no TCE/SC sob nº B7C85375DF4C8CB7F070E3D56A58D8A034C92F2A

Processo inexigibilidade 09 - 151/2022
Objeto: Contratação de serviços de manutenção de rádio HT com fornecimento de peças, utilizados pelos agentes de
trânsito durante suas atividades - SMTT.
Contratado: DRJ RADIOCOMUNICAÇAO
Artigo 25; caput da lei 8.666/93
Valor total: R$5.608,49
Registrado no TCE/SC sob nº DF7664C265AC6F49076F33D505B29C62B3639ED6

Processo inexigibilidade 09 - 152/2022
Objeto: Pagto de uma taxa de inscrição no "I Congresso Nacional Da Pessoa Idosa Perspectivas Existenciais e Materiais",
conforme aprovado na resolução CMI nº. 25/2022 - DIA 25/10/2022 - SEMUDES
Contratado: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA
Artigo 25; inciso II da lei 8.666/93
Valor total: R$180,00
Registrado no TCE/SC sob nº D5ACBB2E2DDED9951F5588C396B8079E7D5EA3DC

Processo inexigibilidade 09 - 153/2022
Objeto: Inscrições em curso de capacitação "WORKSHOP AGILE UPSTREAM FRAMEWORK" em 05/10/2022 -
fundação Fritz Muller - Blumenau-SC – SEGG
Contratado: SECAO SC - BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

https://comprasbr.com.br/
mailto:lene@blumenau.sc.gov.br
https://www.blumenau.sc.gov.br/participar-de-licitacoes
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Artigo 25; inciso II da lei 8.666/93
Valor total: R$2.600,00
Registrado no TCE/SC sob nº BA7A8D02AF465FE431DD12C12DB486ED3F10836E

PORTARIA SEMUS Nº 929/2022
Publicação Nº 4265174

PORTARIA SEMUS Nº 929, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

CONCEDE GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ADMITIDOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA A FUN-
ÇÃO DE MÉDICOS PARA ATUAREM NO SERVIÇO DE PLANTÃO DOS ATENDIMENTOS AOS CASOS DE DENGUE DURANTE A VIGÊNCIA DA 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

MARCELO BARASUOL LANZARIN, no uso de suas atribuições de Gestor Municipal de Saúde estabelecidas no artigo 18 da Lei nº 8.080/90 e 
com base no artigo 14 da Lei Complementar nº 1.234, de 06 de junho de 2019, resolve:

Art.1º Conceder gratificação temporária aos profissionais médicos, atuantes no serviço de plantão dos atendimentos aos casos de dengue 
durante a vigência da situação de emergência.

Art.2º Conforme a Lei Complementar com vigência limitada à duração da situação de emergência, declarada pela Lei Complementar nº 
1.422, de 28 de junho de 2022.

Art.3º Seguem abaixo os nomes dos servidores para concessão.

Pamela Kadyja Melo da Costa Matrícula 723238
Victor Augusto Mendes Gaspar Thome Matrícula 719096
Karen Jacqueline Puyen Enciso Matrícula 723139
Patrine Marchi Avosani Matrícula 723387
Jordano Luiz da Costa Matrícula 232719
Luciana Lopes de Menezes Matrícula 722528

Art.4º Esta portaria tem seus efeitos a contar de 10 de setembro de 2022.

Blumenau (SC), em 20 de outubro de 2022.

MARCELO BARASUOL LANZARIN
Secretário Municipal de Promoção da Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2213/2020
Publicação Nº 4265387

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2213/2020
PARTES: SAMAE e NELSI ROSA CORDEIRO COLZANI.
OBJETO: locação de imóvel para manutenção de elevatória.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº 08-2209/2020.
VALOR: acréscimo de R$ 448,44 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para retificação do valor informado 
no 3º Termo Aditivo.
PRAZO: inalterado.
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro 2022.

PORTARIA SEMMAS Nº 021/2022
Publicação Nº 4265389

PORTARIA SEMMAS Nº021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

DESIGNA O SERVIDOR ROBSON LUIZ POLMANN, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TERMO 
DE COMPROMISSO CMMA Nº002/2021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE E GLAU-
CIA GEBIEN.

JEFFERSON EDEMAR VOIGTLAENDER, Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS do Município de Blumenau, no 
uso das atribuições, e com fundamento no art. 58, III c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no § 3º, do 
art. 7º do Decreto Municipal nº 9.365, de 05 de abril de 2011, resolve:

DESIGNAR o servidor público municipal ROBSON LUIZ POLMANN, ocupante do cargo de engenheiro agrônomo, matrícula nº2318069 para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Compromisso CMMA nº002/2021, firmado entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Sustentabilidade – SEMMAS e Glaucia Gebien, que tem por objeto a execução do Projeto “Alte Baume Von Blumenau” aprovado pelo 
Conselho Municipal do Meio Ambiente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 20 de outubro de 2022.

JEFFERSON EDEMAR VOIGTLAENDER
Ciência do Fiscal: ______________
Nome: ___________________________
Data da Ciência: __/__/__________
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS

EXTRATO Nº 501/2022 - FURB
Publicação Nº 4265397

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 501/2022
Inexigibilidade de Licitação n°. 319/2022

A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, nº. 140, 
CNPJ nº. 82.662.958/0001-02, torna público que após o devido processo legal de Inexigibilidade de Licitação do procedimento em epígrafe, 
com fundamento no Artigo 25, II, da Lei 8.666/1993 e Parecer Jurídico nº 553/2022/PROGEF. Objeto: CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR 
GONTER BARTEL PARA LECIONAR NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU FINANÇAS E CONTROLADORIA. Setor solicitante: Instituto 
FURB. Contratada: R&B Treinamentos LTDA (CNPJ: 31.897.798/0001-40). Fundamento Legal: Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria, 
Artigo 25, inciso II da Lei 8.666/1993 e Parecer Jurídico nº 553/2022/PROGEF. Pedido nº: 2022/2761. Forma de Pagamento: Em até 10 dias 
após a entrega do diário de classe com NF. Prazo entrega: Dias 21-22/10 e 04-05/11/2022. Valor Total/Programa de Trabalho/Elemento de 
Despesa: R$ 3.126,83 (três mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e três centavos)/ 01.27.12.122.0101.2118 (Manutenção das atividades 
educacionais)/ 3.3.90 (Outras Despesas Correntes)/ 3.3.90.39.65 (Serviços de Apoio ao Ensino). Nº do registro do envio TCE: DA43487ABA-
33FCD0639A642517DD62DC6FE31585.

Blumenau/SC, 20 de outubro de 2022.

Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola
Reitora da FURB

EXTRATO Nº 502/2022 - FURB
Publicação Nº 4265399

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 502/2022

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
e
R&B Treinamentos Ltda

OBJETO: contratação do professor Gonter Bartel para lecionar no Curso de Especialização Lato Sensu Finanças e Controladoria.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº 319/2022 e o Contrato nº207/2022, firmado em 19 de outubro de 2022.

PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço de R$ 3.126,83 (três mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e três cen-
tavos), conforme constante dos autos do processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 319/2022, especialmente quanto a Proposta de folha 
08 que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual, independente de transcrição, sendo este o preço unitário e a descrição 
do item:

Item Código FURB Qtde. Und. Descrição do Item

1 38037 01 Valor

Despesa com pagamento a pessoa física por prestação de serviços de educação.
Curso: Curso de pós-graduação Contabilidade e Gestão Tributária
Disciplina: Orçamento Empresarial.
Carga Horária: 24hs
Período: 21-22/10 e 04-05/11/22.

Preço Total (em R$) R$ 3.126,83

Preço Total (em reais, por extenso) (três mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e três centavos)

PAGAMENTO: O pagamento será em até 10 (dez) dias consecutivos após a efetiva conclusão de cada disciplina, desde que a execução dos 
trabalhos seja aprovada pelo Gestor designado pela CONTRATANTE e siga acompanhada da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através 
de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA ou de boletos bancários (caso no qual 
tais documentos deverão acompanhar a NF-e).
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PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato terá início a partir da data de assinatura do instrumento contratual e encerramento 
vinculado ao término do respectivo exercício financeiro da prestação do serviço, na forma do caput do artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93.

DATA: 20/10/2022.

EXTRATO Nº 503/2022 - FURB
Publicação Nº 4265401

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 503/2022

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
e
ADRIAN GUSTAVO RAMIREZ 81351208004

OBJETO: contratação de empresa para manutenção preventiva dos cromatógrafos a gás utilizados no convênio 01.18.0029.00 PROINFA 
0165/2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº 313/2022 e o Contrato nº204/2022, firmado em 21 de outubro de 2022.

PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço de R$ 14.060,00 (quatorze mil e sessenta reais), conforme constante dos 
autos do processo de Dispensa de Licitação nº. 313/2022, especialmente quanto a Proposta de folhas 18, que passa a fazer parte integrante 
deste instrumento contratual, independente de transcrição.

Descrição dos equipamentos
Descrição Modelo Fabricante
Cromatógrafo a gás – sala T-316 Clarus 600 PerkinElmer
Cromatógrafo a gás (acoplado a espectrômetro de massas) – sala T-308 Clarus 680 PerkinElmer

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 21 (vinte e um) dias consecutivos após a efetiva prestação dos serviços, desde que os 
mesmos sejam aprovados pelo Gestor designado pela CONTRATANTE e sigam acompanhados da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrô-
nica(s) (NF-e), através de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boletos 
bancários (caso no qual tais documentos deverão acompanhar a NF-e).

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato terá início a partir da data de assinatura do instrumento contratual e encerramento 
vinculado ao término do convênio FINEP nº01.18.0029.00, ou seja 25/02/2023.

DATA: 20/10/2022.

EXTRATO Nº 504/2022 - FURB
Publicação Nº 4265403

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 504/2022

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
e
PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A

OBJETO: contratação de serviço de manutenção preventiva em equipamentos da marca Herzog existentes no laboratório de combustíveis 
da FURB.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº304/2022 e o Contrato nº205/2022, firmado em 24 de outubro de 2022.

PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço de R$ 18.981,91 (dezoito mil, novecentos e oitenta e um mil reais e 
noventa e um centavos), conforme constante dos autos do processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 304/2022, especialmente quanto a 
Proposta de folhas 03 a 05, que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual, independente de transcrição.

Descrição dos equipamentos
Descrição Nº Série Modelo Fabricante
Ponto de fulgor TAG 103611655 HFP 362 Herzog
Destilador atmosférico automático, 220v 4003 OPTIDIST Herzog
Destilador atmosférico automático 04280 OPTIDIST Herzog
Destilador atmosférico automático, 220v 05572 OPTIDIST Herzog
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PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias consecutivos após a efetiva prestação dos serviços, desde que os mes-
mos sejam aprovados pelo Gestor designado pela CONTRATANTE e sigam acompanhados da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) 
(NF-e), através de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boletos bancá-
rios (caso no qual tais documentos deverão acompanhar a NF-e

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência contada a partir da data de sua assinatura e encerramento vinculado à data de 
prestação dos serviços, ou seja, 31 de janeiro de 2023.

DATA: 20/10/2022.

EXTRATO Nº 505/2022 - FURB
Publicação Nº 4265404

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 505/2022
Dispensa de Licitação n°. 312/2022

A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, nº. 140, 
CNPJ nº. 82.662.958/0001-02, torna público que após o devido processo legal de Dispensa de Licitação do procedimento em epígrafe, com 
fundamento no Artigo 24, V, da Lei 8.666/1993 e Parecer Jurídico nº 547/2022/PROGEF. Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN-
ÇÃO DA CÂMARA FRIA (MOTOR AXIAL DE EXAUSTÃO E COMPRESSOR) DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL DA FURB. Setor 
solicitante: Centro de Ciências Tecnológicas. Contratada: GRAZIELA DE SOUZA REFRIGERAÇÃO (CNPJ: 22.350.137/0001-09). Fundamento 
Legal: Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria, Artigo 24, inciso V da Lei 8.666/1993 e Parecer Jurídico nº 547/2022/PROGEF. Pedi-
do nº: 2022/2453. Forma de Pagamento: Em até 30 dias após a entrega dos materiais com NF. Prazo de Entrega: Em até 05 dias úteis, 
após o envio da ordem de compra. Valor Total/Programa de Trabalho/Elemento de Despesa: R$ 6.022,00 (seis mil e vinte e dois reais)/ 
01.30.12.123.0105.2501 (Manutenção da Atividades de plano de trabalho)/3.3.90 (Outras Despesas Correntes)/ 3.3.90.30.25 (Material para 
Manutenção de Bens Móveis). Nº do registro do envio TCE: 0D29ED102DA5715C0AD664E8851A411B78C4B435.

Blumenau/SC, 20 de outubro de 2022.

Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola
Reitora da FURB

EXTRATO Nº 506/2022 - FURB
Publicação Nº 4265405

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 506/2022
Inexigibilidade de Licitação n°. 318/2022

A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, nº. 140, 
CNPJ nº. 82.662.958/0001-02, torna público que após o devido processo legal de Inexigibilidade de Licitação do procedimento em epígra-
fe, com fundamento no Artigo 25, I, da Lei 8.666/1993 e Parecer Jurídico nº 548/2022/PROGEF. Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MINDRAY EM USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. Setor 
solicitante: Laboratório de Análises Clínicas. Contratada: MRE3 SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA (CNPJ: 44.520.072/0001-35). Fundamento 
Legal: Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria, Artigo 25, inciso Ia Lei 8.666/1993 e Parecer Jurídico nº 548/2022/PROGEF. Pedido nº: 
2022/2571. Forma de Pagamento: Mensalmente até o dia 15. Prazo entrega: A combinar. Valor Total/Programa de Trabalho/Elemento de 
Despesa: R$ 17.760,00 (Dezessete mil, setecentos e sessenta reais)/ 01.33.12.302.0101.2121 (Manutenção das atividades educacionais)/ 
3.3.90 (Outras Despesas Correntes)/ 3.3.90.39.17.03 (Manutenção de Máquinas e Equipamentos Gerais). Nº do registro do envio TCE: 
407E0BECF4ED32CA5C85AA2C131B04EE27037CB6.

Blumenau/SC, 20 de outubro de 2022.

Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola
Reitora da FURB

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 309/2022 - FURB
Publicação Nº 4265415

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Retificação do Pregão Presencial nº. 309/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, MALHAS E AVIAMENTOS PARA USO NO CURSO DE MODA DA UNIVERSIDADE.
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A Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) informa que o Edital do certame epigrafado foi retificado, a fim de promover nova 
data de abertura, em decorrência de ajustes no conteúdo do mesmo.

Local, data e horário para entrega e abertura dos envelopes foram alterados para: Fundação Universidade Regional de Blumenau, Rua An-
tônio da Veiga, nº. 140, Sala K-205, dia 04 de novembro de 2022, às 09 horas e 30 minutos.

Edital completo à disposição dos interessados no website www.furb.br, através de acesso ao Portal de Licitações ou no horário comercial, 
em dias úteis, no endereço acima especificado.

Base Legal: Leis Federais nos. 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Municipal n°. 7.732/2004 e Alterações.

Blumenau, 21 de outubro de 2022.

Marco Aurélio de Oliveira
Divisão de Administração de Materiais
Portaria nº. 043 de 1º de fevereiro de 2019
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EXTRATO Nº. 497/2022 - FURB
Publicação Nº 4265428

 

 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 
Extrato nº. 497/2022 
 
PARTES:  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
 E 
                  T.J.L. COMÉRCIO E ATACADO EIRELI ME 
 
OBJETO: Aquisição de tintas e acessórios para pintura destinados à execução de obras e 
reformas nos diversos Campi da Universidade. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 262/2022 e Ata de Registro de Preços nº 
199/2022, firmado em 21 de outubro de 2022.   
 
PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço constante na tabela abaixo, de 
acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA: 
 

Lote 5: Massas 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 6619 20 LATA 

Massa corrida PVA de alto poder de 
enchimento e ótima aderência. 
Lata/balde com 25 kg mínimo 
(aproximadamente 18 litros). Indicada 
para nivelar e corrigir pequenas 
imperfeições em alvenarias em geral, 
porém apenas para ambientes internos.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Sanicolor 57,75 1.155,00 

2 39067 15 LATA 

Massa acrílica branca de excelente 
resistência ao intemperismo e a 
alcalinidade.  Lata/balde com 25 kg 
mínimo (aproximadamente 18 litros). 
Indicada para nivelar e corrigir pequenas 
imperfeições em superfícies externas e 
internas de superfície de alvenarias em 
geral.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Sanicolor 79,00 1.185,00 

Preço Total do Lote  
(em R$) 2.340,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Dois mil, trezentos e quarenta reais. 

 
Lote 23: Rolos e Cabos 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 
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1 7782 48 Peça 

Rolo de pintura predial de lã pele de 
carneiro, com 23cm de largura e 22mm 
da altura da lã 100% natural. Tramada 
em tecido, aderido ao tubo plástico pelo 
processo de termofusão sem uso de 
adesivos, largura 23cm, altura da lã 
22mm, sem cabo. Indicado para tintas 
látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte em 
superfícies semi-rugosas. Material 
profissional. REF. 1000/22 - ATLAS 

Compel 17,61 845,28 

2 37657 36 Peça 

Rolo aveludado com 23cm de largura e 
5mm de altura da lã. Indicado para 
verniz, tintas protetivas como epóxi e 
lacas de piso em superfícies lisas; 
fabricado em 100% lã de carneiro aveluda; 
aderida ao tubo pelo processo de 
termofusão, sem emprego de colas ou 
resinas; sem alça (cabo). Material 
profissional. REF. 329/5 - ATLAS 

Atlas 12,32 443,52 

3 37821 60 Peça 

Rolo de lã sintética, com 23cm de 
largura e 8mm de altura da lã. Indicado 
para pintura em paredes lisas 
(drywall/gesso acartonado) e fino 
acabamento.; fabricado em poliamida 66 
trançada; aderida ao tubo pelo processo 
de termofusão, sem emprego de colas ou 
resinas; sem alça (cabo). Material 
profissional. REF. AT321- ATLAS 

Compel 12,40 744,00 

4 23026 48 Peça 

Rolo antigota de lã para pintura predial, 
com 15cm de largura e altura da lã 
10mm. Feito de poliamida tramada em 
tecido, aderido ao tubo plástico pelo 
processo de termofusão sem uso de 
adesivos, indicado para superfícies lisas. 
Com cabo de plástico com furo para 
prolongador e suporte em aço. Material 
profissional. REF. 321/15 – ATLAS. 

Compel 7,48 359,04 

5 36208 60 Peça 

Rolo aveludado com 5cm de largura e 
5mm de altura da lã. Indicado para 
verniz, tintas protetivas como epóxi e 
lacas de piso em superfícies lisas; 
fabricado em 100% lã de carneiro aveluda; 
aderida ao tubo pelo processo de 
termofusão, sem emprego de colas ou 
resinas; com alça (cabo). Material 
profissional. REF. 329/5 – ATLAS. 

Atlas 

4,40 264,00 

6 36207 48 Peça 

Rolo aveludado com 9cm de largura e 
5mm de altura da lã. Indicado para 
verniz, tintas protetivas como epóxi e 
lacas de piso em superfícies lisas; 
fabricado em 100% lã de carneiro aveluda; 
aderida ao tubo pelo processo de 
termofusão, sem emprego de colas ou 
resinas; com alça (cabo). Material 
profissional. REF. 329/5 – ATLAS. 

Atlas 6,60 316,80 

7 36206 48 Peça 

Rolo aveludado com 15cm de largura e 
5mm de altura da lã. Indicado para 
verniz, tintas protetivas como epóxi e 
lacas de piso em superfícies lisas; 
fabricado em 100% lã de carneiro aveluda; 
aderida ao tubo pelo processo de 
termofusão, sem emprego de colas ou 
resinas; com alça (cabo). Material 
profissional. REF. 329/5 – ATLAS. 

Atlas 62,08 2.979,84 

8 37822 3 Peça Cabo prolongador/extensor de até 2,4 Atlas 62,29 186,87 
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metros para suporte de rolos de 
pintura. Indicado para auxílio em pinturas 
em áreas de difícil acesso.  Fabricado em 
fibra de vidro e alumínio, com um sistema 
de travamento fácil e prático e ponteira 
metálica. Material profissional. REF. 
AT18024 – ATLAS. 

9 40234 72 Peça 

Rolo de pintura predial de lã de 
carneiro, com 9cm de largura e 12mm 
da altura da lã 100% natural. Tramada 
em tecido, aderido ao tubo plástico pelo 
processo de termofusão sem uso de 
adesivos, largura 9cm, altura da lã 12mm, 
com cabo. Indicado para tintas látex, 
acrílica, PVA, óleo e esmalte em 
superfícies semi-rugosas. Material 
profissional. REF.  328/9 ATLAS. 

Atlas 5,72 411,84 

10 6677 72 Peça 

Cabo/garfo tipo gaiola sem rosca 
emborrachado para rolo de pintura de 
23cm. Fabricado em aço e com cabo de 
plástico com furo para prolongador. 
Material profissional. Compatível com os 
rolos dos itens 1, 2, 3 e 4. REF. 400/23 - 
ATLAS. 

Atlas 5,40 388,80 

Preço Total do Lote  
(em R$) 6.940,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Seis mil, novecentos e quarenta centavos. 

 
Lote 27: Lixas 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 22642 150 Peça 

Lixa de papel a prova d'água 
granulação 320, apresentação em folha 
de 275mm de  por 225mm (CxL). 
Lixamento e polimento a úmido em peças 
metálicas. 

Alcar 1,44 216,00 

2 22643 150 Peça 

Lixa de papel a prova d'água 
granulação 400, apresentação em folha 
de 275mm de  por 225mm (CxL). 
Lixamento e polimento a úmido em peças 
metálicas. 

Alcar 1,44 216,00 

3 28713 150 Peça 

Lixa de papel a prova d'água 
granulação 600, apresentação em folha 
de 275mm de  por 225mm (CxL). 
Lixamento e polimento a úmido em peças 
metálicas. 

Alcar 1,65 247,50 

4 24430 150 Peça 

Lixa de papel a prova d'água 
granulação 1200, apresentação em folha 
de 275mm de  por 225mm (CxL). 
Lixamento e polimento a úmido em peças 
metálicas. 

Alcar 2,99 448,50 

5 24431 150 Peça 

Lixa de papel a prova d'água 
granulação 280, apresentação em folha 
de 275mm de  por 225mm (CxL). 
Lixamento e polimento a úmido em peças 
metálicas. 

Alcar 1,44 216,00 

6 30458 150 Peça 

Lixa de papel a prova d'água 
granulação 150, apresentação em folha 
de 275mm de  por 225mm (CxL). 
Lixamento e polimento a úmido em peças 
metálicas. 

Alcar 1,44 216,00 
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7 6720 200 peça 

Lixa, material óxido alumínio sobre 
costado de pano (lona), tipo lixa ferro, 
apresentação folha, tipo grão 60, 
comprimento 275mm, largura 225mm.  

Alcar 2,88 576,00 

8 6712 200 peça 

Lixa, material óxido alumínio sobre 
costado de pano (lona), tipo lixa ferro, 
apresentação folha, tipo grão 50, 
comprimento 275mm, largura 225mm.  

Alcar 2,88 576,00 

9 37594 200 peça 

Lixa, material óxido alumínio sobre 
costado de pano (lona), tipo lixa ferro, 
apresentação folha, tipo grão 320, 
comprimento 275mm, largura 225mm.  

Alcar 2,88 576,00 

10 6683 300 peça 

Lixa, material óxido alumínio sobre 
costado de pano (lona), tipo lixa ferro, 
apresentação folha, tipo grão 80, 
comprimento 275mm, largura 225mm.  

Alcar 2,88 864,00 

11 6684 200 peça 

Lixa, material óxido alumínio sobre 
costado de pano (lona), tipo lixa ferro, 
apresentação folha, tipo grão 100, 
comprimento 275mm, largura 225mm.  

Alcar 2,88 576,00 

12 6685 200 peça 

Lixa, material óxido alumínio sobre 
costado de pano (lona), tipo lixa ferro, 
apresentação folha, tipo grão 120, 
comprimento 275mm, largura 225mm.  

Alcar 2,88 576,00 

13 22017 200 peça 

Lixa, material óxido alumínio sobre 
costado de pano (lona), tipo lixa ferro, 
apresentação folha, tipo grão 180, 
comprimento 275mm, largura 225mm.  

Alcar 2,91 582,00 

14 6686 300 peça 

Lixa, material óxido alumínio sobre 
costado de pano (lona), tipo lixa ferro, 
apresentação folha, tipo grão 220, 
comprimento 275mm, largura 225mm.  

Alcar 2,88 864,00 

Preço Total do Lote  
(em R$) 6.750,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Seis mil, setecentos e cinquenta reais. 

 
Lote 28: Lixas Massa 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 6721 300 Peça 

Folha de lixa massa granulação 120 de 
papel leve com grão de óxido de alumínio 
marrom. Indicada para lixamento de 
paredes na preparação para pintura. 
Apresentação em folha de 275mm por 
225mm (CxL). 

Alcar 0,67 201,00 

2 29237 300 Peça 

Folha de lixa massa granulação 150 de 
papel leve com grão de óxido de alumínio 
marrom. Indicada para lixamento de 
paredes na preparação para pintura. 
Apresentação em folha de 275mm por 
225mm (CxL). 

Alcar 0,67 201,00 

3 29238 300 Peça 

Folha de lixa massa granulação 180 de 
papel leve com grão de óxido de alumínio 
marrom. Indicada para lixamento de 
paredes na preparação para pintura. 
Apresentação em folha de 275mm por 
225mm (CxL). 

Alcar 0,67 201,00 

4 29239 300 Peça 

Folha de lixa massa granulação 220 de 
papel leve com grão de óxido de alumínio 
marrom. Indicada para lixamento de 
paredes na preparação para pintura. 

Alcar 0,67 201,00 
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Apresentação em folha de 275mm por 
225mm (CxL). 

Preço Total do Lote  
(em R$) 805,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Oitocentos e cinco reais. 

 
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva 
entrega dos materiais, desde que os mesmos sejam aprovados pelo Gestor designado pela 
CONTRATANTE e sigam acompanhados da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) (NF-e), 
através de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da 
CONTRATADA) ou de boletos bancários (caso no qual tais documentos deverão acompanhar a NF-
e). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura. 
 
DATA: 21/10/2022. 
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EXTRATO Nº 494/2022 - FURB
Publicação Nº 4265439

 

 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 
Extrato nº. 494/2022 
 
PARTES:  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
 E 
                  DEMATEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 
 
OBJETO: Aquisição de tintas e acessórios para pintura destinados à execução de obras e 
reformas nos diversos Campi da Universidade. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 262/2022 e Ata de Registro de Preços nº 
198/2022, firmado em 21 de outubro de 2022.   
 
PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço constante na tabela abaixo, de 
acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA: 
 

Lote 2: Tintas de Piso 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 39863 24 lata 

Tinta acrílica acabamento fosco 
Premium, para piso, na cor preta 
(PRONTA DE FÁBRICA).   LATA 18 
LITROS 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

Goldencor 185,94 4.462,56 

2 19586 8 lata 

Tinta acrílica acabamento fosco 
Premium, para piso, na cor concreto 
(PRONTA DE FÁBRICA).   LATA 18 
LITTROS 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

Goldencor 185,93 1.487,44 

Preço Total do Lote  
(em R$) 5.950,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Cinco mil, novecentos e cinquenta reais. 

 
Lote 4: Resina Acrílica 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 39864 12 LATA 

Resina acrílica impermeabilizante a 
base d’água, incolor superconcentrada, 
para telhas, tijolos e paredes de alvenaria. 
Lata/balde com 18 litros, pronto para 
uso.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

Goldencor 203,33 2.439,96 

Preço Total do Lote  
(em R$) 2.440,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Dois mil quatrocentos e quarenta reais. 

 
Lote 10: Primer Epoxi 
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Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo (se 

houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 6652 10 galão 

Primer epóxi-isocianato 
bicomponente cor branca e 
acabamento fosco. Indicado: Aplicação 
em aço galvanizado, alumínio, fibra de 
vidro e de excelente aderência em 
superfícies lisas.  Proporção da mistura 
em volume (epóxi + catalizador): 4:1 
Composição: Metil-etil-cetona (solvente) 
25% mínimo, sulfato de bário 10% 
mínimo e outros 
Isento de chumbo e cromato 
Espessura por demão 15 micrometros 
depois de seco. 
Embalagem: Componente A (epóxi) 
mais componente B (catalizador) 
totalizando 3,6 litros. 
Referência comercial: 
Galverette/International. 

Internacional 599,00 5.990,00 

Preço Total do Lote  
(em R$) 5.990,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Cinco mil, novecentos e noventa. 

 
Lote 11: Zarcão 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 6553 2 lata 

Fundo anticorrosivo a base de resina 
alquídica (zarcão). Indicado para pintura 
de superfícies internas e externas / cor 
laranja / para proteção contra ferrugem / 
acabamento fosco / secagem rápida / lata 
com 900 ml. 

Qualyvinil 27,50 55,00 

2 6663 10 litro 
Fundo (acido) convertedor de ferrugem. 
1 litro.  
Ref. comercial: PCF e TF7. 

TF7 27,50 275,00 

Preço Total do Lote  
(em R$) 33.000,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Trinta e três mil reais. 

 
Lote 16: Sprays 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 31202 144 Lata 

Tinta spray premium acrílica de uso 
geral, cor preta fosco (ref.  54001 
Colorgin). Embalagem de 400ml. Produto 
de secagem rápida e alta resistência. 
Rendimento de 1,8 a 2,3m²/embalagem. 

Goldencor 16,48 2.373,12 

2 18523 60 Lata 

Tinta spray premium acrílica de uso 
geral, cor branca rápido brilhante (ref.  
51001 Colorgin). Embalagem de 400ml. 
Produto de secagem rápida e alta 
resistência. Rendimento de 1,8 a 
2,3m²/embalagem. 

Goldencor 16,49 989,40 

3 18712 12 Lata Tinta spray premium acrílica de uso Goldencor 16,50 198,00 
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geral, cor amarela brilhante (ref.  55081 
Colorgin). Embalagem de 400ml. Produto 
de secagem rápida e alta resistência. 
Rendimento de 1,8 a 2,3m²/embalagem. 

4 18520 12 Lata 

Tinta spray premium acrílica de uso 
geral, cor verde brilhante (ref.  55091 
Colorgin). Embalagem de 400ml. Produto 
de secagem rápida e alta resistência. 
Rendimento de 1,8 a 2,3m²/embalagem. 

Goldencor 16,49 197,88 

5 18538 18 Lata 

Tinta spray premium acrílica de uso 
geral, cor vermelha brilhante (ref.  
55061 Colorgin). Embalagem de 400ml. 
Produto de secagem rápida e alta 
resistência. Rendimento de 1,8 a 
2,3m²/embalagem. 

Goldencor 16,49 296,82 

6 18518 12 Lata 

Tinta spray premium acrílica de uso 
geral, cor azul usa (ref.  56081 
Colorgin). Embalagem de 400ml. Produto 
de secagem rápida e alta resistência. 
Rendimento de 1,8 a 2,3m²/embalagem. 

Goldencor 16,49 197,88 

7 24434 12 Lata 

Tinta spray premium acrílica de uso 
geral, cor alumínio roda metálico (ref.  
55001 Colorgin). Embalagem de 400ml. 
Produto de secagem rápida e alta 
resistência. Rendimento de 1,8 a 
2,3m²/embalagem. 

Goldencor 46,49 197,88 

8 31207 6 Lata 

Tinta spray premium acrílica de uso 
geral, cor cinza placa brilhante (ref.  
55041 Colorgin). Embalagem de 400ml. 
Produto de secagem rápida e alta 
resistência. Rendimento de 1,8 a 
2,3m²/embalagem. 

Goldencor 16,49 98,94 

Preço Total do Lote  
(em R$) 4.550,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Quatro mil, quinhentos e cinquenta. 

 
Lote 20: Impermeabilizante 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 7280 20 balde 

Impermeabilizante adesivo para 
argamassa e chapiscos tipo bianco para 
uso em áreas externas e internas / balde 
ou lata com 18 litros / Composição básica: 
Copolímero Vinílico ou PVA / Líquido 
branco leitoso / Ref. comerciais: 
Bianco/Vedacit e Chapix/Quartzolit. 

Qualyvinil 199,00 3.980,00 

Preço Total do Lote  
(em R$) 3.980,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Três mil, novecentos oitenta reais. 

 
Lote 21: Multimassa Leve 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 31376 80 Pote 

Multimassa leve (tapa tudo), na cor 
branca. Para preenchimento/ nivelamento 
de imperfeições, fissuras e furos em 
alvenaria, madeira e gesso. Composição 

Goldencor 19,37 1.549,60 
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básica: Resina a base de latex, carga 
inerte, aditivos e água. Pote com 
340g/850ml. 

Preço Total do Lote  
(em R$) 1.550,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Um mil, quinhentos e cinquenta reais. 

 
Lote 24: Trinchas 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 7787 36 peça 

Trincha, largura ½ ", cabo curto sintético, 
cerdas de pelo suíno na cor branca, base 
das cerdas em metal, comprimento visível 
mínimo das cerdas 40mm, espessura 
mínima total das cerdas 7mm. Material 
profissional. 

Tigre 1,69 60,84 

2 7768 48 peça 

Trincha, largura 1", cabo curto sintético, 
cerdas de pelo suíno na cor branca, base 
das cerdas em metal, comprimento visível 
mínimo das cerdas 40mm, espessura 
mínima total das cerdas 8mm. Material 
profissional. 

Tigre 2,59 186,48 

3 7770 120 peça 

 Trincha, largura 1 1/2", cabo curto 
sintético, cerdas de pelo suíno na cor 
branca, base das cerdas em metal, 
comprimento visível mínimo das cerdas 
40mm, espessura mínima total das cerdas 
8mm. Material profissional. 

Tigre 3,45 414,00 

4 260 24 peça 

Trincha, largura 4", cabo curto sintético, 
cerdas de pelo suíno na cor branca, base 
das cerdas em metal, comprimento visível 
mínimo das cerdas 40mm, espessura 
mínima total das cerdas 11mm. Material 
profissional. 

Tigre 8,80 211,20 

5 7799 90 peça 

Rolo de pintura predial, largura 50mm e 
altura da espuma de 10 a 12mm. Feito 
com espuma 100% poliéster na cor 
amarela, densidade 30kg/m³. Resistente a 
solventes minerais, com tubo plástico, 
suporte em metal e cabo plástico com furo 
para prolongador. Material profissional. 
REF. 406/5A – ATLAS. 

Tigre 2,85 256,50 

6 7785 90 peça 

Rolo de pintura predial, largura 90mm e 
altura da espuma de 10 a 12mm. Feito 
com espuma 100% poliéster na cor 
amarela, densidade 30kg/m³. Resistente a 
solventes minerais, com tubo plástico, 
suporte em metal e cabo plástico com furo 
para prolongador. Material profissional. 
REF. 406/9A – ATLAS. 

Tigre 3,85 346,50 

7 7786 90 peça 

Rolo de pintura predial, largura 150mm e 
altura da espuma de 10 a 12mm. Feito 
com espuma 100% poliéster na cor 
amarela, densidade 30kg/m³. Resistente a 
solventes minerais, com tubo plástico, 
suporte em metal e cabo plástico com furo 
para prolongador. Material profissional. 
REF. 406/15A – ATLAS. 

Tigre 5,60 504,00 

8 7778 48 peça 
Trincha, largura 3/4", cabo curto sintético, 
cerdas de pelo suíno na cor branca, base 
das cerdas em metal, comprimento visível 

Tigre 2,10 100,80 
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mínimo das cerdas 40mm, espessura 
mínima total das cerdas 7mm. Material 
profissional. 

9 7772 72 peça 

Trincha, largura 2", cabo curto sintético, 
cerdas de pelo suíno na cor branca, base 
das cerdas em metal, comprimento visível 
mínimo das cerdas 40mm, espessura 
mínima total das cerdas 8mm. Material 
profissional. 

Tigre 4,50 324,00 

10 7774 60 peça 

Trincha, largura 2 1/2", cabo curto 
sintético, cerdas de pelo suíno na cor 
branca, base das cerdas em metal, 
comprimento visível mínimo das cerdas 
40mm, espessura mínima total das cerdas 
9mm. Material profissional. 

Tigre 5,21 312,60 

11 7776 48 peça 

Trincha, largura 3", cabo curto sintético, 
cerdas de pelo suíno na cor branca, base 
das cerdas em metal, comprimento visível 
mínimo das cerdas 40mm, espessura 
mínima total das cerdas 10mm. Material 
profissional. 

Tigre 7,98 383,04 

Preço Total do Lote  
(em R$) 3.100,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Três mil e cem reais 

 
Lote 25: Fita Crepe para pintura 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 1343 200 rl 

Fita crepe para pintura na cor branca, 
largura 36/38mm, comprimento 50m. 
Composição: dorso – papel crepe tratado; 
adesivo – à base de resina e borracha 
sintéticas. 

Adelbras 6,80 1.360,00 

2 1346 400 rl 

Fita crepe para pintura na cor branca, 
largura 48/50mm, comprimento 50m. 
Composição: dorso – papel crepe tratado; 
adesivo – à base de resina e borracha 
sintéticas. 

Adelbras 9,20 3.680,00 

3 34466 250 rl 

Fita crepe para pintura na cor branca, 
largura 24/25mm, comprimento 50m. 
Composição: dorso – papel crepe tratado; 
adesivo – à base de resina e borracha 
sintéticas. 

Adelbras 5,32 1.330,00 

Preço Total do Lote  
(em R$) 6.370,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Seis mil, trezentos e setenta reais. 

 
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva 
entrega dos materiais, desde que os mesmos sejam aprovados pelo Gestor designado pela 
CONTRATANTE e sigam acompanhados da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) (NF-e), 
através de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da 
CONTRATADA) ou de boletos bancários (caso no qual tais documentos deverão acompanhar a NF-
e). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura. 
 
DATA: 21/10/2022. 
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EXTRATO Nº 495/2022 - FURB
Publicação Nº 4265447

 

 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 
Extrato nº. 495/2022 
 
PARTES:  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
 E 
                  PORTO UNIÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 
 
OBJETO: Aquisição de tintas e acessórios para pintura destinados à execução de obras e 
reformas nos diversos Campi da Universidade. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 262/2022 e Ata de Registro de Preços nº 
201/2022, firmado em 21 de outubro de 2022.   
 
PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço constante na tabela abaixo, de 
acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA: 
 

Lote 1: Tinta Acrílica 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 35791 150 Lata 

Tinta acrílica, acabamento fosco 
Premium, na cor branca (PRONTA DE 
FÁBRICA). Lata com 18 litros.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Show 289,75 43.462,50 

2 35792 50 Lata 

Tinta acrílica acabamento semibrilho 
Premium, na cor palha (PRONTA DE 
FÁBRICA). Lata com 18 litros. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Show 358,70 17.935,00 

3 33264 75 Lata 

Tinta acrílica acabamento semibrilho 
Premium, na cor branca (PRONTA DE 
FÁBRICA). Lata com 18 litros. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Show 358,70 26.902,50 

Preço Total do Lote  
(em R$) 88.300,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Oitenta e oito mil e trezentos reais 

 
Lote 3: Acrílico (Embalagem) 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 
1 39865 40 LATA Tinta acrílica elástica/emborrachada na Show 390,09 15.603,60 
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cor BRANCA (ref. da cor: RM 000 da 
Suvinil), com acabamento acetinado 
(Pronta de Fábrica). Lata/balde com 18 
litros.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

2 40235 40 Lata 

Tinta acrílica elástica/emborrachada na 
cor AZUL (ref. da cor: R 673 da Suvinil), 
com acabamento acetinado (Sistema 
Tintométrico). Lata/balde com 16 litros.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

Show 418,42 16.736,80 

3 40236 70 Lata 

Tinta acrílica elástica/emborrachada na 
cor CINZA (ref. da cor: D 380 da Suvinil) 
com acabamento acetinado (Sistema 
Tintométrico). Lata/balde com 16 litros 
mínimo.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

Show 397,22 27.805,40 

4 40237 30 Lata 

Tinta acrílica elástica/emborrachada na 
cor AMARELA (ref. da cor: E 606 da 
Suvinil) com acabamento acetinado 
(Sistema Tintométrico). Lata/balde com 
16 litros mínimo.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

Show 418,46 12.554,82 

Preço Total do Lote  
(em R$) 72.700,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Setenta e dois mil e setecentos reais. 

 
Lote 6: Tintas Esmalte Sintético 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo (se 

houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 6579 12 galão 

Esmalte sintético premium base de 
solvente na cor preta, acabamento 
acetinado, galão com 3,6 litros. 
Indicado para superfícies de metais 
ferrosos, galvanizado, alumínio e 
madeira em ambientes internos e 
externos. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Madequímica 76,05 912,60 

2 26510 40 galão 

Esmalte sintético premium base de 
solvente na cor cinza médio, 
acabamento brilhante, galão com 3,6 
litros. 
Indicado para superfícies de metais 
ferrosos, galvanizado, alumínio e 
madeira em ambientes internos e 
externos. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade.  

Madequímica 76,00 3.040,00 

3 6565 12 galão Esmalte sintético premium base de Madequímica 76,05 912,60 
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solvente na cor azul del rey, 
acabamento brilhante, galão com 3,6 
litros. Indicado para superfícies de 
metais ferrosos, galvanizado, alumínio e 
madeira em ambientes internos e 
externos. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

4 6678 48 galão 

Esmalte sintético premium base de 
solvente na cor branca (pronta de 
fábrica), acabamento fosco, galão 
com 3,6 litros. Indicado para 
superfícies de metais ferrosos, 
galvanizado, alumínio e madeira em 
ambientes internos e externos. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Madequímica 76,05 3.650,40 

5 6549 48 galão 

Esmalte sintético premium base de 
solvente na cor branca (pronta de 
fábrica), acabamento brilhante, galão 
com 3,6 litros. Indicado para 
superfícies de metais ferrosos, 
galvanizado, alumínio e madeira em 
ambientes internos e externos. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Madequímica 76,05 3.650,40 

6 6638 4 galão 

Esmalte sintético premium base de 
solvente na cor verde folha, 
acabamento brilhante, galão com 3,6 
litros. Indicado para superfícies de 
metais ferrosos, galvanizado, alumínio e 
madeira em ambientes internos e 
externos. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Madequímica 74,05 296,20 

7 6608 4 galão 

Esmalte sintético premium base de 
solvente na cor amarela ouro, 
acabamento brilhante, galão com 3,6 
litros. Indicado para superfícies de 
metais ferrosos, galvanizado, alumínio e 
madeira em ambientes internos e 
externos. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Madequímica 76,10 304,40 

8 6564 8 galão Esmalte sintético premium base de  7,13 57,04 
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solvente na cor vermelha 
(SEGURANÇA), acabamento 
brilhante, galão com 3,6 litros. 
Indicado para superfícies de metais 
ferrosos, galvanizado, alumínio e 
madeira em ambientes internos e 
externos. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

9 39862 4 galão 

Esmalte sintético premium base de 
solvente na cor alumínio, acabamento 
brilhante, galão com 3,6 litros. 
Indicado para superfícies de metais 
ferrosos, galvanizado, alumínio e 
madeira em ambientes internos e 
externos. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Madequímica 76,00 304,00 

10 6607 4 galão 

Esmalte sintético premium base de 
solvente, na cor camurça, 
acabamento acetinado, galão com 3,6 
litros. Indicado para superfícies de 
metais ferrosos, galvanizado, alumínio e 
madeira em ambientes internos e 
externos. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Madequímica 76,00 304,00 

11 37835 8 galão 

Verniz Premium transparente de alta 
resistência ao intemperes e aos raios 
ultravioletas. Galão de 3,6 litros. 
Acabamento acetinado. Indicado para 
aplicação em madeiras e alvenarias 
externas e internas. 
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 
Apresentar juntamente com a proposta, 
Certificação do produto por Certificadora 
devidamente acreditada pelo INMETRO, 
dentro do prazo de validade. 

Madequímica 76,04 608,32 

Preço Total do Lote  
(em R$) 14.040,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Quatorze mil e quarenta reais. 

 
Lote 7: Tintas Esmalte Sintético Metais 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo (se 

houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 40392 4 Galão 
Tinta esmalte sintético de dupla ação, 
para superfícies metálicas ferrosas - 
antiferrugem. Acabamento brilhante, 

Madequímica 139,06 556,24 
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cor preta.  Galão com 3,6 litros.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

2 40393 12 Galão 

Tinta esmalte sintético de dupla ação, 
para superfícies metálicas ferrosas - 
antiferrugem. Acabamento brilhante, 
cor cinza (ref. cor: D 380 da Suvinil).  
Galão com 3,6 litros.   
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

Madequímica 139,06 1.668,72 

3 40394 4 Galão 

Tinta esmalte sintético de dupla ação, 
para superfícies metálicas ferrosas - 
antiferrugem. Acabamento brilhante, 
cor azul (Ref. cor: R 673 da Suvinil).   
Galão com 3,6 litros.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

Madequímica 139,06 556,24 

4 40395 8 Galão 

Tinta esmalte sintético de dupla ação, 
para superfícies metálicas ferrosas - 
antiferrugem. Acabamento brilhante, 
cor branca (ref. Cor: RM 000 da 
Suvinil).  Galão com 3,6 litros.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

Madequímica 139,06 1.112,48 

5 40396 4 Galão 

Tinta esmalte sintético de dupla ação, 
para superfícies metálicas ferrosas - 
antiferrugem. Acabamento brilhante, 
cor amarela (ref. cor: E 606 da 
Suvinil). Galão com 3,6 litros.   
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

Madequímica 139,06 556,24 

Preço Total do Lote  
(em R$) 4.450,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais 

 
Lote 8: Tinta impermeabilizante asfáltica 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo (se 

houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 7716 15 Lata 

Tinta impermeabilizante asfáltica, de 
grande aderência e alta resistência 
química formadora de película. 
Lata/balde 18 litros. Indicado para 
proteção de estruturas de concreto, 
madeira, metálica e alvenaria. 
Composição base: solvente (aguarrás), 
asfalto. Aparência: líquido preto, 
inflamável e viscoso. Ref de referência: 
neutrol ou similar. 

Madequímica 486,66 4.450,00 

Preço Total do Lote  
(em R$) 7.300,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Sete mil e trezentos reais. 

 
Lote 9: Tinta para Demarcação Viária 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 14886 10 lata Tinta para demarcação de tráfego a 
base de solvente / cor branca / lata de Madevia 528,00 5.280,00 
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18 litros. 
Indicada para sinalização e demarcação 
viária, estacionamentos e pavimentos 
internos e externos. Deve estar de acordo 
com a NBR 11.862:2020. 

2 14885 15 lata 

Tinta para demarcação de tráfego a 
base de solvente / cor amarela / lata de 
18 litros. 
Indicada para sinalização e demarcação 
viária, estacionamentos e pavimentos 
internos e externos. Deve estar de acordo 
com a NBR 11.862:2020. 

Madevia 528,00 7.920,00 

Preço Total do Lote  
(em R$) 13.200,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Treze mil e duzentos reais. 

 
Lote 12: Thinner e Impermeabilizante 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo (se 

houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 6623 42 lata 

Redutor - Thinner de alta qualidade 
para laca, com alto poder retardante e 
alta resistência a branqueamento.  
Indicado para diluição de lacas, 
seladores, vernizes, nitrocelulose e 
outros. Composição química: 
hidrocarbonetos aromáticos (tolueno e 
xilenos) e outros: glicóis, cetonas e 
álcoois. Lata com 18 litros. REF.: 
Tempestade 3001/ TEMPO; Thinner 
030/Resicolor e Thinner 13001/HEXA ou 
superior. 

Madequímica 237,94 9.993,48 

2 21472 12 galão 

Impermeabilizante para madeira com 
protetor contra raios UV, tipo stain 
preservativo para proteção contra 
fungos que mancham a madeira. 
Galão de 3,6 litros. 
Cor: castanho ou cedro (MJ6735). 
Acabamento: acetinado. Ref.: 
Osmocolor Stain UV Deck, Majestic 
Deck Stain ou superior. 

Madequímica 132,20 1.586,40 

Preço Total do Lote  
(em R$) 11.580,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Onze mil, quinhentos e oitenta reais. 

 
Lote 13: Seladora 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo (se 

houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 6586 15 lata 

Seladora extra profissional.  Para 
madeira à base de nitrocelulose, lata 
com 18 litros. Indicada para aplicação 
em superfícies internas de madeira.  
Estar de acordo com a ABNT NBR 
11702:2019 e suas referências. 

Madequímica 417,17 6.257,55 

2 6628 40 galão 

Fundo sintético nivelador para 
madeira na cor branca, galão com 3,6 
litros. Indicado para selar e nivelar 
superfícies de madeira, em áreas 

Madequímica 71,06 2.842,40 
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externas e internas. Ref. Comercial: 
Fundo sintético Nivelador da Coral. 

Preço Total do Lote  
(em R$) 9.100,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Nove mil e cem reais. 

 
Lote 14: Tinta Galvanizada 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo (se 

houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 28105 40 galão 

Tinta especial sintética para 
galvanizado na cor branca, 
acabamento liso e semi-brilho. Indicada 
para aplicação direta sobre 
galvanizados. Produto deve possuir 
dupla função, sendo fundo e 
acabamento. 
Galão com 3,6 litros. Ref.: 
Galvest/Revestsul, Galmax/Universal.   

Madequímica 150,00 6.000,00 

2 28106 40 galão 

Tinta especial sintética para 
galvanizado na cor preta, acabamento 
liso e fosco. Indicada para aplicação 
direta sobre galvanizados. Produto deve 
possuir dupla função, sendo fundo e 
acabamento. 
Galão com 3,6 litros. Ref.: 
Galvest/Revestsul, Galmax/Universal.   

Madequímica 150,00 6.000,00 

Preço Total do Lote  
(em R$) 12.000,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Doze mil reais. 

 
Lote 19: Verniz PU 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo (se 

houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 29794 12 galão 

Verniz poliuretano (PU) brilhante para 
piso monocomponente. Galão de 3,6 
litros. Produto de alta repelência, 
excelente resistência a intemperes com 
tripla proteção UV e de ação fungicida e 
algicida. Indicado para revestimento 
impregnante e impermeabilizante das 
fibras da madeira dando alto padrão de 
qualidade. Garantia de 03 anos para a 
integridade e aparência natural da 
madeira (sem descascamento).  
Referência: MJ6830/Magestic da 
RENNER.  

Madequímica 208,33 2.499,96 

Preço Total do Lote  
(em R$) 2.500,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Dois mil e quinhentos reais. 

 
Lote 32: Tintas 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 
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1 2 3 Galão Tinta látex (tinta plástica / PVA) / cor azul / 
galão de 3,6 litros. Show 66,66 199,98 

2 1 3 Galão Tinta látex (tinta plástica / PVA) / cor 
vermelha / galão de 3,6 litros. 

Show 66,66 199,98 

3 3 3 Galão Tinta látex (tinta plástica / PVA) / cor 
verde / galão de 3,6 litros. 

Show 66,66 200,01 

4 4 3 Galão Tinta látex (tinta plástica / PVA) / cor 
amarela / galão de 3,6 litros. 

Show 66,67 200,01 

5 6576 3 Galão Tinta látex (tinta plástica / PVA) / cor preta 
/ galão de 3,6 litros. 

Show 66,67 200,01 

Preço Total do Lote  
(em R$) 1.000,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Um mil reais 

 
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva 
entrega dos materiais, desde que os mesmos sejam aprovados pelo Gestor designado pela 
CONTRATANTE e sigam acompanhados da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) (NF-e), 
através de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da 
CONTRATADA) ou de boletos bancários (caso no qual tais documentos deverão acompanhar a NF-
e). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura. 
 
DATA: 21/10/2022. 
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EXTRATO Nº 496/2022 - FURB
Publicação Nº 4265454

 

 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 
Extrato nº. 496/2022 
 
PARTES:  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
 E 
                  ROTTA DO REPARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
 
OBJETO: Aquisição de tintas e acessórios para pintura destinados à execução de obras e 
reformas nos diversos Campi da Universidade. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 262/2022 e Ata de Registro de Preços nº 
200/2022, firmado em 21 de outubro de 2022.   
 
PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço constante na tabela abaixo, de 
acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA: 
 

Lote 22: Corantes 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 40398 100 tubo 

Corante para coloração de tintas, cor 
azul, líquido, frasco com mínimo de 
34ml. Para ser usado tanto em tintas à 
base de solventes (esmalte sintético, óleo) 
como em tintas à base d`água (acrílica, 
PVA e látex). Ref. Comercial Colorsil. 

Colorsil 6,74 674,00 

2 40400 100 tubo 

Corante para coloração de tintas, cor 
vermelho, líquido, frasco com mínimo 
34 ml. Para ser usado tanto em tintas à 
base de solventes (esmalte sintético, óleo) 
como em tintas à base d`água (acrílica, 
PVA e látex).  Ref. Comercial Colorsil. 

Colorsil 6,74 674,00 

3 40401 100 tubo 

Corante para coloração de tintas, cor 
verde, líquido, frasco com mínimo 34 
ml. Para ser usado tanto em tintas à base 
de solventes (esmalte sintético, óleo) 
como em tintas à base d`água (acrílica, 
PVA e látex).  Ref. Comercial Colorsil. 

Colorsil 6,74 674,00 

4 40402 100 tubo 

Corante para coloração de tintas, cor 
preta, líquido, frasco com mínimo 34 
ml. Para ser usado tanto em tintas à base 
de solventes (esmalte sintético, óleo) 
como em tintas à base d`água (acrílica, 
PVA e látex). Ref. Comercial Colorsil. 

Colorsil 6,74 1.011,00 

5 40403 100 tubo 

Corante para coloração de tintas, cor 
marrom, líquido, frasco com mínimo 34 
ml. Para ser usado tanto em tintas à base 
de solventes (esmalte sintético, óleo) 
como em tintas à base d`água (acrílica, 
PVA e látex).  Ref. Comercial Colorsil. 

Colorsil 6,74 674,00 

6 40404 100 tubo 

Corante para coloração de tintas, cor 
violeta, líquido, frasco com mínimo 34 
ml. Para ser usado tanto em tintas à base 
de solventes (esmalte sintético, óleo) 
como em tintas à base d`água (acrílica, 
PVA e látex). Ref. Comercial Colorsil. 

Colorsil 6,74 674,00 

7 40405 100 tubo Corante para coloração de tintas, cor 
amarelo, líquido, frasco com mínimo 34 Colorsil 6,74 674,00 
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ml. Para ser usado tanto em tintas à base 
de solventes (esmalte sintético, óleo) 
como em tintas à base d`água (acrílica, 
PVA e látex).  Ref. Comercial Colorsil. 

8 85 10 caixa Corante tipo xadrez azul em pó com 250g. Xadrez 12,27 122,70 

9 86 10 caixa Corante tipo xadrez verde em pó com 
250g. Xadrez 12,27 122,70 

10 87 10 caixa Corante tipo xadrez vermelho em pó com 
250g. Xadrez 13,91 139,10 

11 88 10 caixa Corante tipo xadrez amarelo em pó com 
250g. Xadrez 12,28 122,80 

12 24358 10 caixa Corante tipo xadrez preto em pó com 
250g. Xadrez 12,27 122,70 

13 7256 300 kg Gesso em pó para acabamentos e 
artesanatos. Juntalíder 6,65 665,00 

Preço Total do Lote  
(em R$) 6.350,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Seis mil, trezentos e cinquenta reais. 

 
Lote 26: Cal para pintura 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item 

Marca/ 
Modelo 

(se 
houver) 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 7316 60 saco 

Cal específica para pintura na cor 
branca, fornecida em saco de 8kg. 
Entregar os materiais em sacos lacrados, 
em perfeito estado de conservação.  

Botuverá 

8,36 501,60 

2 22732 24 peça 

Broxa para pintura, cabo e base em 
plástico, formato retangular, cerdas 
sintéticas com pontas desfiadas, 
dimensões 180x75mm, comprimento 
visível das cerdas 55mm, (tolerância 
dimensional + ou - 10mm). 

Roma 

5,76 138,24 

3 12085 6000 m² 

Lona plástica preta comercial 
(polietileno de baixa densidade) com 100 
micras de espessura nominal (aceitável 
acima de 90 micras).  
Fornecida em rolo de 6m de largura X 
100m de comprimento (600m²) Peso 
mínimo 50kg/rolo. 

Eccocile 

1,16 6.960,00 

Preço Total do Lote  
(em R$) 7.600,00 

Preço Total do Lote  
(em reais, por extenso) Sete mil e seiscentos reais. 

 
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva 
entrega dos materiais, desde que os mesmos sejam aprovados pelo Gestor designado pela 
CONTRATANTE e sigam acompanhados da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) (NF-e), 
através de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da 
CONTRATADA) ou de boletos bancários (caso no qual tais documentos deverão acompanhar a NF-
e). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura. 
 
DATA: 21/10/2022. 
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EXTRATO Nº 507/2022 - FURB
Publicação Nº 4265461

 

 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 
Extrato nº. 507/2022 
 
PARTES:  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
 E 

FOX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 
 
OBJETO: Registro de Preços para contratações futuras de serviços de transporte rodoviário de 
passageiros para a Universidade. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 284/2022 e a Ata de Registro de Preços nº 
208/2022, firmado em 20 de outubro de 2022.   
 
PREÇO: O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo 
informado, de acordo com a respectiva classificação: 
 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Serviço 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

2 34884 15.000 Km 

Transporte de passageiros através de micro-ônibus, 
com motorista, com capacidade para no mínimo 23 
passageiros sentados. 
 
(Transcrever aqui as características mínimas do Item, 
que deverão observar as especificações dispostas no 
Anexo I (Termo de Referência) do presente Edital). 

7,15 107.250,00 

Preço Total do Item 2 (em 
reais, por extenso) Cento e sete mil, duzentos e cinquenta reais. 

 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Serviço 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

3 34885 15.000 Km 

Transporte de passageiros através de micro-ônibus, 
com motorista, com capacidade para no mínimo 31 
passageiros sentados. 
 
(Transcrever aqui as características mínimas do Item, 
que deverão observar as especificações dispostas no 
Anexo I (Termo de Referência) do presente Edital). 

6,89 103.350,00 

Preço Total do Item 3 (em 
reais, por extenso) Cento e três mil, trezentos e cinquenta reais. 

 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Serviço 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

4 34886 4.000 Km 

Transporte de passageiros através de micro-ônibus, 
com motorista, com capacidade para no mínimo 23 
passageiros sentados. 
 
(Transcrever aqui as características mínimas do Item, que 
deverão observar as especificações dispostas no Anexo I 
(Termo de Referência) do presente Edital). 

8,09 32.360,00 

Preço Total do Item 4 (em 
reais, por extenso) Trinta e dois mil, trezentos e sessenta reais. 
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PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados ao final de cada dezena do mês (dias 10, 20 e 30), 
desde que os serviços sejam aceitos pela Gestão Contratual e que a entrega da(s) respectiva(s) 
Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) (NF-e), acompanhadas do pertinentes Controles de Viagens / Ordens 
de Serviço, com assinatura do Professor Responsável, seja efetuada com a antecedência mínima de 
7 (sete) dias antes de seu(s) vencimento(s), através de depósito bancário (hipótese na qual a NF-e 
deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boleto bancário (caso no qual tal 
documento deverá acompanhar a NF-e). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá início da vigência a partir de 20 
de outubro de 2022 até o dia 19 de outubro de 2023. 
 
DATA: 21/10/2022. 
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EXTRATO Nº 508/2022 - FURB
Publicação Nº 4265471

 

 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 
Extrato nº. 508/2022 
 
PARTES:  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
 E 

ABREUBLU TRANSPORTES E TURISMO ME 
 
OBJETO: Registro de Preços para contratações futuras de serviços de transporte rodoviário de 
passageiros para a Universidade. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 284/2022 e a Ata de Registro de Preços nº 
209/2022, firmado em 20 de outubro de 2022.   
 
PREÇO: O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo 
informado, de acordo com a respectiva classificação: 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Serviço 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

1 34883 15.000 Km 

Transporte de passageiros através de Van, com 
motorista, com capacidade para no mínimo 15 
passageiros sentados.  
 
(Transcrever aqui as características mínimas do Item, que 
deverão observar as especificações dispostas no Anexo I 
(Termo de Referência) do presente Edital). 

5,22 78.300,00 

Preço Total do Item 1 (em 
reais, por extenso) Setenta e oito mil e trezentos reais. 

 
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados ao final de cada dezena do mês (dias 10, 20 e 30), 
desde que os serviços sejam aceitos pela Gestão Contratual e que a entrega da(s) respectiva(s) 
Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) (NF-e), acompanhadas do pertinentes Controles de Viagens / Ordens 
de Serviço, com assinatura do Professor Responsável, seja efetuada com a antecedência mínima de 
7 (sete) dias antes de seu(s) vencimento(s), através de depósito bancário (hipótese na qual a NF-e 
deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boleto bancário (caso no qual tal 
documento deverá acompanhar a NF-e). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá início da vigência a partir de 20 
de outubro de 2022 até o dia 19 de outubro de 2023. 
 
DATA: 20/10/2022. 
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EXTRATO Nº 509/2022 - FURB
Publicação Nº 4265478

 

 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 
Extrato nº. 509/2022 
 
PARTES:  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
 E 

MOBUZZ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 
 
OBJETO: Registro de Preços para contratações futuras de serviços de transporte rodoviário de 
passageiros para a Universidade. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 284/2022 e a Ata de Registro de Preços nº 
210/2022, firmado em 20 de outubro de 2022.   
 
PREÇO: O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo 
informado, de acordo com a respectiva classificação: 
 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Serviço 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

5 34887 5.000 Km 

Transporte de passageiros através de ônibus urbano, 
com motorista, com capacidade para no mínimo 50 
passageiros sentados, ano de fabricação não inferior 
a 2012. 
 
(Transcrever aqui as características mínimas do Item, que 
deverão observar as especificações dispostas no Anexo I 
(Termo de Referência) do presente Edital). 

11,98 59.900,00 

Preço Total do Item 5 (em 
reais, por extenso) Cinquenta e nove mil reais. 

 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Serviço 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

6 34888 7.000 Km 

Transporte de passageiros através de ônibus 
convencional, não trucado (toco), com motorista, com 
capacidade para no mínimo 46 passageiros sentados. 
 
(Transcrever aqui as características mínimas do Item, que 
deverão observar as especificações dispostas no Anexo I 
(Termo de Referência) do presente Edital). 

11,32 79.240,00 

Preço Total do Item 6 (em 
reais, por extenso) Setenta e nove mil, duzentos e quarenta reais. 

 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Serviço 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

7 34895 8.000 Km 

Transporte de passageiros através de ônibus 
convencional, com motorista, com capacidade para no 
mínimo 46 passageiros sentados. 
 
(Transcrever aqui as características mínimas do Item, que 
deverão observar as especificações dispostas no Anexo I 
(Termo de Referência) do presente Edital). 

10,70 85.600,00 

Preço Total do Item 7 (em 
reais, por extenso) Oitenta e cinco mil e seiscentos reais. 
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Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Serviço 

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 
Item (em 

R$) 

8 34896 8.000 Km 

Transporte de passageiros através de ônibus leito-
turismo ou semi-leito, com motorista, com capacidade 
para no mínimo 40 passageiros sentados. 
 
(Transcrever aqui as características mínimas do Item, que 
deverão observar as especificações dispostas no Anexo I 
(Termo de Referência) do presente Edital). 

11,68 93.440,00 

Preço Total do Item 8 (em 
reais, por extenso) Noventa e três mil, quatrocentos e quarenta reais. 

 
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados ao final de cada dezena do mês (dias 10, 20 e 30), 
desde que os serviços sejam aceitos pela Gestão Contratual e que a entrega da(s) respectiva(s) 
Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) (NF-e), acompanhadas do pertinentes Controles de Viagens / Ordens 
de Serviço, com assinatura do Professor Responsável, seja efetuada com a antecedência mínima de 
7 (sete) dias antes de seu(s) vencimento(s), através de depósito bancário (hipótese na qual a NF-e 
deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boleto bancário (caso no qual tal 
documento deverá acompanhar a NF-e). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá início da vigência a partir de 20 
de outubro de 2022 até o dia 19 de outubro de 2023. 
 
DATA: 20/10/2022. 
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Bom Jardim da Serra

Prefeitura

LEI Nº 1.494/2022
Publicação Nº 4264521

LEI Nº1.494 /2022
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FAZER O NOVO MAPEAMENTO NUMÉRICO DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO LUIZ OSTETTO, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra/SC, no uso das suas atribuições, faz saber a todos os habitantes, que a 
Câmara Municipal votou eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer o novo mapeamento numérico dos imóveis do município de Bom Jardim da 
Serra/SC.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotação própria constante do Orçamento do Município.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Bom Jardim da Serra, 20 de outubro de 2022.

PEDRO LUIZ OSTETTO
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 1.495/2022
Publicação Nº 4264526

 

  

  
Lei nº 1.495/2022 

 

Concede o Adicional do Incentivo de 

Melhoria da Qualidade da Assistência 

Farmacêutica – IMQAF referente ao Programa 

de Qualificação da Assistência Farmacêutica no 

Âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS do 

Município de Bom Jardim da Serra/SC.  

 

PEDRO LUIZ OSTETTO, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra/SC, no 
uso das suas atribuições, faz saber a todos os habitantes, que a Câmara Municipal votou 
eu sanciono a presente Lei: 

 

Art. 1º. Fica assegurado aos profissionais constantes no anexo I desta Lei o 

adicional de Incentivo de Melhoria da Qualidade da Assistência Farmacêutica – IMQAF 

no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde referente ao Programa Nacional de 

Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS). 

Art. 2º. Serão contemplados com o Incentivo de Melhoria da Qualidade da 

Assistência Farmacêutica – IMQAF, concedido pelo artigo anterior desta Lei, os 

profissionais de saúde em pleno exercício de suas funções (efetivos e contratados) da 

Assistência Farmacêutica, conforme controle da Secretaria Municipal de Saúde;  

Art. 3º. Os pagamentos subsequentes que serão realizados sob forma de incentivo 

obedecerão a distribuição de valores especificados no anexo I desta Lei; 

§1º – Farão jus aos pagamentos subsequentes discriminados no anexo I desta Lei 

todos os servidores que cumprirem o Plano de Trabalho da Assistência Farmacêutica, 

anexo II desta Lei; 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
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§2º – os pagamentos sob forma de incentivo cessarão quando, sob qualquer 

motivo, o Ministério da Saúde interromper o repasse do QUALIFAR-SUS e quando 

cessar a vigência do repasse dos valores. 

Art. 4º- O valor do Incentivo de Melhoria da Qualidade da Assistência 

Farmacêutica – IMQAF será apurado com base nos percentuais da avaliação dos 

indicadores de gestão, definidos no anexo III, parte integrante da presente Lei;  

§1º - Os itens serão avaliados proporcionalmente ao atendimento ao indicador, 

variando entre 25 (vinte e cinco) e 100 (cem) pontos;  

§2º - A média das pontuações de avaliações dos indicadores igual ou superior a 

525 (quinhentos e vinte e cinco) pontos garante o pagamento integral do Incentivo de 

Melhoria da Qualidade da Assistência Farmacêutica – IMQAF. 

Art. 5º - Compete a Gestão Municipal avaliar e aferir a pontuação referente ao 

desempenho da Assistência Farmacêutica Básica, a cada quadrimestre, conforme 

estabelecido no art. 4º §1º e §2º desta Lei.  

Art. 6º - Os indicadores dispostos no Anexo III poderão ser alterados, acrescidos 

ou suprimidos, mediante decisão da Gestão da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 7º - O pagamento do Incentivo de Melhoria da Qualidade da Assistência 

Farmacêutica – IMQAF será realizado mensalmente, utilizando como parâmetro o 

resultado da última avaliação, na forma do art. 4º e do art. 5º desta Lei. 

Art. 8º - O valor do Incentivo de Melhoria da Qualidade da Assistência 

Farmacêutica – IMQAF será calculado proporcionalmente à pontuação de avaliação dos 

indicadores de que trata o art. 4º desta Lei, tendo como limite máximo mensal o valor 

equivalente aos seguintes percentuais: 

I – De 20% até no máximo 60% (sessenta por cento) sob o valor do repasse 

correspondente ao QUALIFAR SUS mensal; 

Parágrafo único. A primeira gratificação será concedida aos servidores previstos 

por este artigo independentemente de avaliação pela Secretaria Municipal de Saúde na 

mesma data dos seus respectivos pagamentos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
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Art. 9º - O valor repassado pelo fundo será dividido da seguinte forma: 

I – 60% (sessenta por cento) serão divididos conforme percentual estabelecido no 

anexo I e corresponde o incentivo profissional; 

I – 40% (quarenta por cento) será para custeio. 

Art. 10º - O adicional de Incentivo de Melhoria da Qualidade da Assistência 

Farmacêutica – IMQAF constitui-se de parcela autônoma, não servindo de base de cálculo 

para qualquer outra vantagem pecuniária. 

Art. 11º - O adicional de Incentivo de Melhoria da Qualidade da Assistência 

Farmacêutica – IMQAF decorrente desta Lei, não será objeto de incorporação, para 

nenhum efeito 

Art. 11º - O servidor somente receberá o adicional de Incentivo de Melhoria da 

Qualidade da Assistência Farmacêutica – IMQAF autorizado no art. 1º enquanto estiver 

atuando junto à Assistência Farmacêutica no Município e far-se-á enquanto o Município 

estiver vinculado ao Programa QUALIFAR - SUS. 

Art. 12º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta das 

dotações orçamentárias específicas, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, com 

recursos oriundos através do Programa QUALIFAR-SUS. 

Art. 13º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias. 

 

Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC, em 20 de outubro de 2022. 

 

 

_____________________________ 
Pedro Luiz Ostetto 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
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ANEXO I 

 

Cargo/Função Nº de Servidores % Recurso Valor (R$) 

Farmacêutico (30h) 01 30 600,00                       

Auxiliar de Farmácia (40h) 01 15 300,00                  

Recepcionista (40h) 01 7 140,00 

Auxiliar de serviços Gerais (40h) 02 8 160,00 

Serviços de custeio -- 40 800,00 

Valor Total 05 100 2.000,00                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA 
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ANEXO II 

 

PLANO DE TRABALHO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

1. Programa 

1.1 Sistema de Gestão da Assistência Farmacêutica – SAÚDE FLY/BETHA. 

 

2. Descrição do Objeto 

2.1 Estruturar e Organizar os Serviços da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica no 

Âmbito do SUS e Implantar o Incentivo de Melhoria da Qualidade da Assistência 

Farmacêutica – IMQAF. 

 

3. Justificativa da Proposição 

3.1 Necessidade de garantir uma infraestrutura física adequada à Farmácia na Unidade de 

Saúde do SUS relacionadas à Atenção Básica, garantir mobiliário e equipamentos, 

desenvolver ações de educação continuada voltada à qualificação dos recursos humanos, 

visando ofertar a população Serviços Farmacêuticos de qualidade e tornar as ações de 

saúde no SUS mais resolutivas. 

3.2 A Cooperação Financeira tripartite, Governo do Estado, Governo Municipal e 

Governo Federal, é fundamental, pois contribuem para a manutenção das condições  
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sanitárias de armazenagem e estocagem dos medicamentos e a qualificação de recursos 

humanos da assistência farmacêutica básica.  

3.3 O Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica no Âmbito do SUS – 

QUALIFAR-SUS, regulamentado pela Portaria nº 1.214, de 13 de junho de 2012, 

promove a transferência de recursos para o eixo estrutura por meio da Portaria nº 1.215, 

de 13 de junho de 2012, sendo a Coordenação da Assistência Farmacêutica Municipal, a 

responsável pelo desenvolvimento e aplicação de Ações e Serviços Farmacêuticos, com 

a pretensão da manutenção do recurso federal. 

3.4 A Portaria nº 271, de 27 de fevereiro de 2013, que Institui a Base Nacional de Dados 

de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica e regulamenta o conjunto de dados, 

fluxo e cronograma de envio referente ao Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica no âmbito do SUS, sendo a alimentação regular, contínua e interrupta dos 

dados no Sistema Hórus (ou sincronização com sistema compatível) o meio para o envio 

de informações quanto ao registro de entradas, saídas e dispensações dos medicamentos 

do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Sendo assim, deve ser assegurada a 

conectividade para a não interrupção da transmissão dos dados a que se refere a portaria 

citada. 

3.5 Implantar o Incentivo de Melhoria da Qualidade da Assistência Farmacêutica – 

IMQAF. Os profissionais que atuam na área da Assistência Farmacêutica farão jus ao 

Incentivo do QUALIFAR-SUS (IMQAF) mediante avaliação, acompanhamento e 

cumprimento dos critérios e das metas determinadas. 

 

4. Objetivos 

4.1 Garantir uma infraestrutura física adequada a Farmácia do SUS relacionada à Atenção 

Básica; 

4.2 Desenvolver ações de educação continuada voltada à qualificação dos recursos 

humanos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; 
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4.3 Garantir mobiliário e equipamentos, incluindo os de tecnologia de informação e 

comunicação, dentre elas a conectividade, para manutenção da utilização do Sistema de 

Gestão da Assistência Farmacêutica e transmissão de dados para o Ministério da Saúde, 

em quantidade suficiente para um suporte adequado as ações de Assistência Farmacêutica 

na Atenção Básica; 

4.4 Incluir funcionários e envolvidos na gerencia e coordenação das Ações e Serviços da 

Assistência Farmacêutica Municipal ao Programa de Incentivo de Melhoria da Qualidade 

da Assistência Farmacêutica – IMQAF. 

 

5. Metas 

5.1 Garantir a institucionalização da Assistência Farmacêutica na Secretaria Municipal 

de Saúde; 

5.2 Garantir as Boas Práticas de Armazenagem e Estocagem, conforme legislação 

sanitária vigente; 

5.3 Garantir a realização de ações de educação continuada para profissionais de saúde e 

comunidade visando à promoção do Uso Racional e Adequado de Medicamentos; 

5.4 Garantir que 100% (cem por cento) dos recursos repassados sejam gastos 

exclusivamente para adequação de espaço físico, aquisição de mobiliário e equipamentos, 

e gratificações de acordo com metas alcançadas e ações de educação continuada voltada 

à qualificação dos recursos humanos para a Assistência Farmacêutica, conforme o 

regimento do Programa de Incentivo da Melhoria de Qualidade da Assistência 

Farmacêutica, indicadores e metas – IMQAF (Anexo I). 

 

6. Ações 

6.1 Fixar o valor mensal equivalente a R$ 1.200,00 do recurso de custeio proveniente do 

Programa QUALIFAR- SUS, para implantação do IMQAF, conforme os pré-requisitos 

discriminados; 
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6.2 Constitui pré-requisito para o pagamento do IMQAF, a obrigatoriedade no 

cumprimento da carga horária mínima estabelecida pelo município, para os profissionais 

que atuam na Área da Assistência Farmacêutica; 

6.3 As metas e indicadores utilizados para o monitoramento e avaliação serão traduzidos 

em planilhas, extraídas do banco de dados do Sistema de Gestão da Assistência 

Farmacêutica; 

6.4 Além do estabelecido para cumprimento pela equipe da Assistência Farmacêutica 

constante do anexo II, também será obrigatório para o recebimento dos valores 

financeiros correspondentes ao Incentivo de Melhoria de Qualidade da Assistência 

Farmacêutica – IMQAF, constantes no anexo I, as seguintes providências/metas: 

a) Entrega regular dos mapas, formulários, relatórios e outros documentos definidos pelas 

coordenações municipais, estaduais e Ministério da Saúde; 

b) Execução de 100% das programações relacionadas à Assistência Farmacêutica; 

c) Monitoramento ininterrupto da utilização de medicamentos pelo Sistema de Gestão da 

Assistência Farmacêutica; 

d) Participar em 100% das ações de Promoção em Saúde que envolva a Assistência 

Farmacêutica; 

e) Abastecimento regular e pontual de medicamentos e produtos para as Unidades de 

Saúde; 

f) Controle diário da temperatura nas geladeiras, ambiente e umidade; 

g) Controle de perdas de medicamentos e produtos para saúde; 

h) Organização dos medicamentos e produtos para saúde nas prateleiras indicadas; 
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INDICADORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O REPASSE DE 

INCENTIVO FINANCEIRO COM O RECURSO DO QUALIFAR-SUS 

 

INDICADORES DE PROCESSO 

 

1. Existência de Procedimentos Operacional Padrão ou Normas Técnicas; 

2. Existência da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME; 

3. Percentual de Faltas de Itens Padronizados; 

4. Avaliação de Necessidade e Demanda Quanto a Utilização de Medicamentos Básicos; 

 

INDICADORES ASSISTENCIAIS 

1. Monitoramento da Dispensação de Medicamentos pelo Sistema de Gestão da 

Assistência Farmacêutica na Unidade de Saúde; 

2. Percentual de Medicamentos não Dispensados por Falta na Farmácia Básica; 

3. Percentual de Receitas Contendo Itens não Padronizados; 

4. Percentual de Pacientes do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

Acompanhados; 

5. Percentual de Pacientes Insulinodependentes, Tuberculose e Hanseníase 

acompanhados; 

6. Percentual de Participação em Ações de Promoção em Saúde; 

7. Pesquisa do Perfil de Utilização de Medicamentos; 
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ANEXO III 
 

Avaliação 
 

Servidor: ______________________________________/Matricula: ____________ 
 

(Quadrimestre: _______________________________________ / ano: _________) 
 
Indicadores Pontuação da Avaliação 
1. Assiduidade 25 (  ) 50 (  ) 75 (  ) 100(  ) 
2. Abastecimento da Farmácia Básica com 
medicações constantes no elenco da 
farmácia básica e existente no 
almoxarifado local. 

25 (  ) 50 (  ) 75 (  ) 100(  ) 

3. Controle da temperatura do ambiente. 25 (  ) 50 (  ) 75 (  ) 100(  ) 
4. Conservação do ambiente limpo e 
arrumado. 

25 (  ) 50 (  ) 75 (  ) 100(  ) 

5. Manutenção do sistema Saúde 
Fly/Betha (sincronizado com Hórus). 

25 (  ) 50 (  ) 75 (  ) 100(  ) 

6. Educação permanente dos profissionais 
de saúde, do paciente e da comunidade 
para assegurar o uso racional de 
medicamentos. 

25 (  ) 50 (  ) 75 (  ) 100(  ) 

7. Entrega do medicamento ao usuário 
com orientação do uso. 

25 (  ) 50 (  ) 75 (  ) 100(  ) 

Nota Parcial de Referência 175 350 525 700 
Média Geral Obtida     

•Legenda da pontuação: 25 = insuficiente; 50 = regular; 75 = esperado; 100 = muito 
bom. 
 
 GESTOR MUNICIPAL DA SAÚDE: AVALIADOR 
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PORTARIA Nº 571/2022 DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO TITULAR E SUPLENTE
Publicação Nº 4263264

PORTARIA Nº 571/2022
De 20 de outubro de 2022

PEDRO LUIZ OSTETTO, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR Rillery Fernanda Bibiana Vingra – matrícula 2555/1, para exercer o encargo de Fiscal de Contrato Nº 61/2022 referente 
a Dispensa de Licitação nº 29/2022 com a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SANTA CATARINA – CIEE SC inscrito 
no CNPJ sob o n.º 04.310.564/0001-81, empresa privada com personalidade jurídica que tem por objetivo DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA 
CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PARA EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS PARA A AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - SC

Art. 2º - Na impossibilidade deste o Servidor Geila Preza Vieira Ribeiro, matrícula 466, como fiscal suplente.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 20 de outubro de 2022.

PEDRO LUIZ OSTETTO
Prefeito Municipal

Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se
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CONT 55/2022
Publicação Nº 4263762

 

 
   

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro 
Bom Jardim da Serra – SC 

CEP 88.640-000 
Fone: 49 3232-0196 

CNPJ: 82.844.754/0001-92 
  
  

“Capital das Águas” 
 

 

Processo nº 40/2022 
Edital de Pregão Eletrônico nº 20/2022 
Contrato nº 55/2022 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE 
OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS PARA O PODER EXECUTIVO, NO ÂMBITO 
DO REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO N. 20/2022, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM 
DA SERRA 
 

O Município de Bom Jardim da Serra, com sede na R. Manoel Cecílio Ribeiro, 68 - Centro, 

Bom Jardim da Serra/SC, CEP: 88640-000, CNPJ 82.844.754/0001-92, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Pedro Luiz Ostetto, a seguir denominado 
CONTRATANTE, e a empresa SC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua 

Hugo Carlos Claumann, inscrita no CNPJ n 28754122/0001-92, neste ato representada pelo 

Sr. RENATO JUNG ROETTGERS, CPF 086.639.779-56, a seguir denominada 

CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, de acordo com as cláusulas e 

condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

O presente contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n. 20/2022 e à proposta 

vencedora, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA à Lei Federal nº 8.666/93 e 

subsidiariamente ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 

Este contrato será executado pelo regime de preços unitários. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO  
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O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços terceirizados continuados, 

relativos a atividades instrumentais à Administração Pública, quais sejam, neste instrumento, 

04 postos de trabalho contínuo de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. 
 

I - Postos de Serviço Contínuos: 

 

ITEM POSTO QUANTIDADE 
CARGA 
HORÁRIA 

VALOR DO 
POSTO/MÊS 

VALOR 12 
MESES 01 
POSTO 

9 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

PESADAS 

03 40h R$ 6.800,00 
R$ 

81.600,00 

 

II – Deverá a CONTRATADA disponibilizar os 03 trabalhadores no prazo de 10 dias úteis do 

recebimento da solicitação. 

 

III - As despesas relativas às diárias de viagem serão devidas aos ocupantes dos postos de 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, quando em viagem a serviço do Município, 

condicionado à prévia solicitação e validação do CONTRATANTE, em viagens cuja distância 

e o tempo de permanência justifiquem a liberação dos valores. O valor da diária tem como 

referência o piso estabelecido para servidores do Município, atualmente previsto pela Lei n. 

1.393/2020, e altera-se na mesma data e proporção. As diárias serão ressarcidas à 

CONTRATADA pelo CONTRATANTE, vedado o pagamento direto aos empregados da 

CONTRATADA. 

 

IV – Juntamente com o fornecimento dos postos de trabalho de OPERADOR DE MÁQUINAS 

PESADAS, fica a CONTRATADA obrigada a nomear preposto, sob cuja responsabilidade 

ficarão os trabalhadores. O preposto deverá estar presencial ou remotamente disponível para 

contato do Secretário da Pasta durante o período de serviço dos trabalhadores. 
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V - É vedada a subcontratação em qualquer das modalidades de fornecimento de mão-de-

obra previstas por este Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 

I – Os OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS ficarão lotados na Secretaria de 

Infraestrutura, que estipulará previamente a necessidade do serviço e informará o preposto 

da CONTRATADA.  

 

II - Os trabalhadores exercerão as suas funções na circunscrição do Município e localidades 

próximas, e, eventualmente, realizarão viagens interestaduais, conforme necessidade do 

CONTRATANTE. 

 

III – A CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) 

necessários à execução das atribuições discriminadas no ANEXO III do Edital da licitação;  

 

IV - Os serviços objeto deste Contrato serão executados sob supervisão do Secretário de 

Infraestrutura do Município; 

 

V - Todos os empregados da CONTRATADA deverão utilizar crachá de identificação, 

uniforme e EPIs, nos termos da legislação aplicável.  

 

VI - O CONTRATANTE reserva-se o direito de definir e/ou alterar os horários de trabalho dos 

postos durante a execução do contrato, para melhor atender às suas necessidades, 

observando a carga horária geral de 40 horas semanais, bem como, por aditamento, de 

alterar a jornada diária do posto de trabalho.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DOS POSTOS DE SERVIÇO 
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A substituição temporária nos respectivos Postos de Trabalho, no caso da ausência ou 

afastamento do titular, acontecerá de forma a garantir a continuidade de realização do objeto 

ou serviço, observando-se ainda: 

 

I - A CONTRATADA orientará cada colaborador ocupante do posto de serviços 

(subordinados) sobre o que deve ou o que é cabido executar.  

 

II - É de responsabilidade do titular da subunidade administrativa do CONTRATANTE, 

conhecer sobre as atribuições afetas ao Posto de Trabalho ali instalado, bem como 

encaminhar formalmente à fiscalização do contrato sobre quaisquer restrições ou 

divergências em relação ao objeto e cumprimento contratual. 

 

III - O CONTRATANTE, dentro do interesse público e para o bom andamento de suas 

atividades, indicará as funções, atribuições e serviços objeto do contrato, cabendo à 

CONTRATADA responder pelas questões trabalhistas e profissionais quanto ao 

enquadramento profissional e atendimento às normas afetas ao posto do trabalho ou 

prestador de serviços, respondendo com autonomia pela coordenação e cumprimento das 

atividades. 

 

IV - É de competência exclusiva da CONTRATADA a escolha e contratações dos 
profissionais destacados para ocupar os postos de trabalho. 

 

V - Na eventual substituição dos postos de trabalho, a CONTRATADA observará, em 

especial, a capacitação, responsabilidades, competência, habilidades e cargo do indicado, 

compatíveis ao pleno exercício das atividades inerentes ao Posto, respondendo por todo e 

qualquer ônus e causas trabalhistas ou contratuais que advirem dessa substituição. 
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VI - Não será admitida a substituição temporária do titular do posto por outro que não esteja 

capacitado e habilitado, e com cargo compatível para o exercício das mesmas atividades, 

para a carga horária e condições antes atendidas e adstritas ao objeto do contrato. 

 

VII – É responsabilidade da CONTRATADA monitorar, acompanhar e instruir os 

trabalhadores substitutos para que não ocorram prejuízos às atividades do Posto de Trabalho. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR 
 

Pelo objeto descrito na Cláusula Terceira deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor mensal de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) relativamente 

ao custo dos 04 postos de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS; 

 

II - As diárias eventualmente ressarcidas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA em função 

de viagem autorizada dos OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS têm por base o valor 

praticado aos Servidores do Município, conforme a lei municipal n. 1.393/2020 e alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 

01.02.0002 Recursos do Tesouro - Municipal 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 
 

Os preços serão reajustados mediante aplicação dos seguintes critérios: 
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I - os valores dos salários, encargos sociais e vale alimentação, serão alterados, de acordo 

com o estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho, aplicando-se os mesmos índices 

e valores nela estabelecidos. 

 

II - os demais componentes do posto de trabalho, o vale refeição e os valores das despesas 

decorrentes dos serviços eventuais serão reajustados anualmente, contados da data da 

assinatura do Contrato, pela variação do IPCA, calculado pelo IBGE, utilizando para o cálculo 

o índice a partir do primeiro dia do mês anterior ao da assinatura do contrato e assim 

sucessivamente, sendo que o primeiro reajuste retrocede à data da apresentação da 

proposta, considerando-se o índice desde o primeiro dia útil do mês anterior desta. 

 

III - Os tributos serão reajustados sempre que houver alteração nos valores estabelecidos no 

contrato, mantendo-se os mesmos índices constantes da proposta apresentada na licitação. 

 

IV - O valor da diária para ocupantes de Postos Terceirizados em viagem, tem como 

referência o piso de diárias estabelecido para os servidores do Município (Lei municipal n. 

1.393/2020), e será alterado nas mesmas datas e proporção.   

 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DURAÇÃO DO 
CONTRATO 
 

O prazo de execução do objeto e duração do Contrato é de 12 meses, a contar da data de 

assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses, nos termos do artigo 57, II, da 

Lei Federal no 8.666/93. 

 

Parágrafo único. Este contrato terá duração até o adimplemento final das obrigações, 

observada a vigência do crédito orçamentário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
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Como garantia da execução dos serviços, a CONTRATADA disponibilizará Cheque Caução 

nominal à Administração contratante de valor correspondente a 5% do valor deste Contrato, 

devendo ser renovado ou atualizado anualmente a cada prorrogação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será realizado através do Banco Unicred agência 1408 conta corrente 732835-

4 

 

§ 1o A CONTRATADA deverá efetuar o faturamento até o último dia do mês da prestação de 

serviços e receber no mês subsequente ao da prestação dos serviços, entregando a nota 

fiscal com, no mínimo, 3 dias úteis de antecedência ao vencimento, sob pena de ser 

prorrogado o prazo de pagamento por igual período, sem qualquer custo adicional ao 

CONTRATANTE. 

 

§ 2° A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando 

exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias de acordo com a legislação vigente 

a que a empresa está sujeita, sob pena de responder por prestação de informações 

incorretas. 

 

§ 3° No pagamento será efetuada a retenção do INSS, ISS e IR, na forma da legislação. 

 

§ 4º Deverão ser emitidas notas fiscais que especifiquem a espécie de serviço prestado. 

 

§ 5o Os pagamentos ficarão condicionados, também, à apresentação, pela CONTRATADA, 

da prova de estar em dia com os encargos de ordem social, trabalhista e previdenciária, 

relativos ao seu pessoal que prestar os serviços objeto deste Contrato, nominalmente 

discriminados, bem como à comprovação do recolhimento das contribuições sociais e 

obrigações tributárias decorrentes dos serviços prestados exclusivamente à Prefeitura do 
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Município de Bom Jardim da Serra, relativas ao mês imediatamente anterior ao cobrado pela 

prestação de serviços.  

 
§6º Juntamente com a fatura emitida para pagamento, a CONTRATADA deverá, 

obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários resultantes da 

execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do 

CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº 8.666/93, com 

alterações subsequentes, apresentando a seguinte documentação:  

 

I - Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente com as 

cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes, 

com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços 

contratados, atestando o recebimento dos valores;  

 

II - Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) e FGTS do 

empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados conforme 

dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, 

observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados a que se referem 

os recolhimentos;  

 

III - Comprovante da entrega dos vales-alimentação aos empregados alocados na execução 

dos serviços contratados, sem o que não serão liberados os pagamentos das referidas 

faturas;  

 

IV - Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos 

serviços contratados, quando necessário;  

 

V - Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias 

aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei;  
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VI - Encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na execução 

dos serviços contratados exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED;  

 

VII - Cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo 

ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e  

 

VIII - Cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos 

empregados vinculados ao contrato.  

 

IX - Relativamente aos tributos, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de 

recolhimento do ISS - Imposto Sobre Serviços, observando-se a alíquota do município onde 

está localizado o estabelecimento prestador ou o domicílio da licitante, conforme disposto no 

Decreto-lei n.º 406, de 31.12.68. 

 

§ 6º Fica o CONTRATANTE autorizado a deduzir do pagamento qualquer multa 

eventualmente imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei. 

 

§ 7º O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE, quando os serviços não 

estiverem de acordo com o estipulado, ou por inadimplemento de qualquer Cláusula deste 

Contrato. 

 

§ 8º O prazo de pagamento é até o terceiro dia útil após a liquidação da despesa, no mês 

subsequente ao da efetiva realização dos serviços, e ocorrerá mensalmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

Caberá ao CONTRATANTE: 

 

I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
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II - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 

à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

III - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

 

IV - Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Contrato e seus Anexos. 

 

V - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, 

em conformidade com a legislação vigente. 

 

VI - Solicitar a substituição do preposto da CONTRATADA que não estiver desempenhando 

suas atividades a contento, de acordo com o estabelecido neste Contrato. 

 

VII - Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais em que devam executar 

suas tarefas, os quais deverão estar identificados e uniformizados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Caberá à CONTRATADA: 

 

I - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer os equipamentos necessários, conforme o ANEXO III, na 

qualidade e quantidade especificadas neste Contrato e no edital do Pregão Eletrônico n. 

20/2022 e seus Anexos. 
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II - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

 

III - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

 

IV - Disponibilizar ao CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e 

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI, quando a legislação exigir, ou quando a opção elidir o pagamento de 

adicional de periculosidade e/ou insalubridade; 

 

V - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 

CONTRATANTE. 

 

VI - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

 

VII - Manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante 

toda a execução do Contrato. 

 

VIII - Executar o objeto diretamente, vedada a subcontratação.  

 

IX - Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus empregados, das normas 

disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE. 
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X - Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seus empregados, bem 

como as ocorrências nos Postos de serviço. 

 

XI - Responsabilizar-se pelo treinamento e capacitação dos seus empregados, visando à 

perfeita execução dos serviços, sem quaisquer ônus adicionais ao CONTRATANTE. 

 

XII - Observar, nas dependências do CONTRATANTE, as normas de medicina e segurança 

do trabalho. 

 

XIII - Cumprir as obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao 

Contrato, visto que não haverá qualquer relação trabalhista entre o CONTRATANTE e os 

empregados da CONTRATADA. 

 

XIV – Manter junto à Administração Municipal durante os turnos de trabalho, preposto capaz 

e tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 

 

XV - Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração Municipal, 

diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, registrando as ocorrências que 

surgirem e apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião 

da elaboração da fatura; 

 

XVI - Pagar, no máximo até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários 

dos seus empregados utilizados nos serviços contratados, bem como recolher no prazo legal, 

os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as 

comprovações respectivas; 

 

XVII - Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados 
aos pagamentos das faturas pela CONTRATANTE; O atraso no pagamento de fatura por 

parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diversas, não exime a 

CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares;  



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 280

 
   

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro 
Bom Jardim da Serra – SC 

CEP 88.640-000 
Fone: 49 3232-0196 

CNPJ: 82.844.754/0001-92 
  
  

“Capital das Águas” 
 

 

 

XVIII – Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos 

serviços, a contratada obriga-se a apresentar: a) termos de rescisão dos contratos de trabalho 

dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo 

sindicato da categoria; b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, 

referentes às rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos efetuados nas contas 

vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e d) exames médicos 

demissionais dos empregados dispensados.  

 

XIX – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE;  

 

XX – Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem 

vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em 

dependências do CONTRATANTE;  

 

XVII – Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência; 

 

XVIII – Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação. 

 

XIX – Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pelo 

CONTRATANTE, exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestam 

os serviços;  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 
 

As alterações deste contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei Federal no 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 
 

§1º O CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que 

for pertinente a este Contrato: 

 

I - modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos da CONTRATADA; 

 

II - rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII, XVII e XVIII do artigo 

78 da Lei 8.666/93; 

 

III - fiscalizar-lhe a execução; 

 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

§2º Quando julgar necessário, poderá o CONTRATANTE solicitar à CONTRATADA os 

seguintes documentos:  

 

I - extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

CONTRATANTE;  

 

II - cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 

que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;  
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III - cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 

serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;  

 

IV - comprovantes de entrega de benefícios suplementares a que estiver obrigada por força 

de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação 

dos serviços e de qualquer empregado; e  

 

V - comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem 

exigidos por lei ou pelo contrato.  

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 
 

Pela inexecução total ou parcial do contrato estará a CONTRATADA sujeita às seguintes 

sanções: 

 

I - advertência; 

 

II - multa: 

 

a) de 20% sobre o valor contratual no caso de recusa da assinatura do Contrato, quando 

regularmente convocado, ou na hipótese de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA. 

 

b) de 1% sobre o valor inadimplente do Contrato, por dia, no caso de atraso injustificado por 

parte da CONTRATADA no cumprimento dos prazos de execução dos serviços ou solução 

de vícios ou imperfeições constatadas no objeto, até o limite de 20%. 

 

c) de até 20% sobre o valor contratual, no caso de descumprimento de qualquer cláusula do 

presente Contrato, ressalvado o disposto nas letras a e b desta cláusula. 
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III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Bom Jardim da Serra pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos; 

 

IV - declaração de inidoneidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 
 

O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei Federal n. 

8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE 
RESCISÃO UNILATERAL 
 

Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei Federal no 8666/93, é facultado ao 

CONTRATANTE: 

 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração; 

 

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 

na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da 

Lei Federal no 8.666/93; 

 

III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 

multas e indenizações a ela devidos; 

 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
Serão designados como gestores do Contrato e responsáveis administrativos pela 

fiscalização da execução da entrega dos serviços, objeto deste Edital, os servidores 

nomeados na sequência, aos quais compete o acompanhamento da execução do objeto da 

presente contratação, informando aos gestores as ocorrências que possam prejudicar o bom 

andamento do contrato. Integram a comissão: 

 

Saionara Dias - Presidente da Comissão 

Graziela Machado da Luz, matrícula 2472 

Rillery Fernanda Bibiana Vingra, matrícula 2555/1 

Anderson da Silva, matrícula 2603/1  

 
I - Atestar, em documento hábil, a execução dos serviços e após conferência prévia do objeto 

contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação;  

 

II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no 

contrato;  

 

III - Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo 

com o estabelecido no instrumento contratual;  

 

IV - Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, 

bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;  

 

V - Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, 

destinado à execução do objeto contratado, relativamente à qualidade e quantidade 

necessárias e /ou previstas contratualmente;  
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VI - Informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no 

objeto do contrato ao gestor do contrato;  

 

VII - Emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do 

objeto contratado;  

 

§1º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

empresa vencedora do certame, pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 

resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos.  

 

§2º A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem 

diminui a responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas 

entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de 

imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não 

implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a 

fiscalização; 

 

§3º À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados 

inadequados. 

 

§4º Ao preposto da empresa competirá, entre outras atribuições:  

 

I - representar os interesses da empresa perante a Administração;  

 

II -  realizar os procedimentos administrativos junto a Administração;  

 

III - manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos serviços 

prestados;  
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IV - comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato 

com os esclarecimentos julgados necessários.  

. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 
 

A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no 

que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciárias, bem como às 

que dizem respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na legislação específica, 

bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, 

nos termos do § 1º, do Artigo 71, da Lei nº 8.666/93, com alterações subsequentes;  

 

§2º A CONTRATADA deverá providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de 

segurança obrigatório, de acordo com as normas legais pertinentes, que deverão ser 

rigorosamente observadas na execução de obra/serviços objeto do contrato.  

 

§3º Antes de iniciar os trabalhos, objeto desta licitação, a CONTRATADA deverá 

obrigatoriamente, apresentar a comissão de fiscalização e tornar disponível nas frentes de 

trabalho, cópias dos seguintes documentos:  

 

I - Fornecer por escrito, em papel timbrado da empresa, os procedimentos a serem adotados 

em caso de acidente de trabalho, grave ou fatal;  

 

II - PPRA - NR 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou PCMAT – NR 18 

(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção);  

 

III - PCMSO – NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional);  

 

IV - ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);  
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V - Ficha de controle de recebimento de EPI’s e termo de responsabilidade assinada pelo 

trabalhador;  

 

VI - Fornecer em documento próprio da empresa o nome do Responsável Técnico da 

Empresa (Engenheiro de Segurança ou Técnico de Segurança do Trabalho ou Cipeiros, onde 

couber, conforme Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho – NR 4 e NR 5), com telefone, 

endereço, etc.,  

 

§4º Durante a execução dos Trabalhos, a CONTRATADA deverá, quando for o caso, 

apresentar ao Fiscal do contrato, os seguintes documentos:  

 

I - Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar ao Departamento 

competente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência, cópia da CAT 

– Comunicação de Acidente do Trabalho, providências tomadas, relatório do acidente 

efetuado pelo SESMT (serviço especializado em medicina e segurança do trabalho)(se 

houver), investigação do acidente pela CIPA;  

 

II - No caso de acidente fatal a CONTRATADA deverá informar imediatamente a ocorrência 

ao Fiscal do contrato e deverá providenciar a emissão da CAT;  

 

§5º  Mensalmente a CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do contrato, até o segundo 

dia útil, o Relatório de Segurança e Medicina do Trabalho do mês anterior, no mínimo com as 

seguintes informações:  

 

I - Número de funcionários no serviço;  

 

II - Atividades a serem desenvolvidas no serviço;  

 

III - Número de homens/horas trabalhadas;  
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IV - Número de acidentes pessoais e materiais;  

 

V - Número de cursos/treinamentos realizados;  

 

VI - Composição do SESMT e da CIPA (onde couber, conforme Portaria 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho – NR 4 e NR 5 ou membro da CIPA designado pela empresa para 

representá-la nas reuniões da CIPA da Prefeitura Municipal, quando não atingir o número 

mínimo de funcionários para compor a organização da CIPA da empresa, conforme NR-05. 

 

§6º - Caso sejam efetuadas atividades externas, a contratada deverá dispor aos funcionários 

água potável e, em casos de trabalho a céu aberto, conforme NR-24, deverá fornecer 

proteção solar, bem como dispor de banheiros para uso dos empregados.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS REPRESENTANTES DAS PARTES 
 

O representante do CONTRATANTE, para os fins deste Contrato, é o Secretário de 

Administração e Finanças, cabendo à CONTRATADA indicar preposto para representá-la. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DESPESAS DO CONTRATO 
 

Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, 

emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu 

objeto. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

Fica eleito o foro do Município de São Joaquim/SC, com prevalência sobre qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais, pertinentes à execução 

deste Contrato. 
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E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma. 

 

Bom Jardim da Serra, 15 de setembro de 2022. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM DA SERRA 
PEDRO LUIZ OSTETTO 
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE        
 
         
 
SC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 
RENATO JUNG ROETTGERS 
CONTRATADA 
 

Testemunhas 
 

1) ___________________________________ 
CPF: 

2) ___________________________________ 
CPF:  
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DECRETO 135/2022
Publicação Nº 4264116

 

C.N.P.J.:
BOM JARDIM DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA

Município:
82.844.754/0001-92

ESTADO DE SANTA CATARINA 1Página : 1 /

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município
de BOM JARDIM DA SERRA e autorização contida na Lei Municipal nº 1469/2021, de 15 de Dezembro de 2021.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2022.

DECRETO Nº 135/2022, de 18 de Outubro de 2022.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 200.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07.001 - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.001.26.782.11.1020-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

07.000 - SEC. DO MEIO AMB. AGRICULTURA, INFRA-ES - SEMAGISP

R$200.000,00
0.1.79.0079 Emendas Parlamentares Impositivas  Transferências do Estado 200.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) R$200.000,00
0.1.79.0079 Emendas Parlamentares Impositivas  Transferências do Estado 200.000,00

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Outubro de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO LUIZ OSTETTO

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

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: SaionaraDias. Emissão: 20/10/2022, às 13:52:18. Protocolo: 8e39547c-90e4-4f4e-8299-63437c1a0606



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 291

TP 10/2022
Publicação Nº 4264406

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A09175AC343F889EBCB2109740AB94DC7D7316A5

 

 
 

  

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro 
Bom Jardim da Serra – SC 

CEP 88.640-000 
Fone: 49 3232-0196 

CNPJ: 82.844.754/0001-92  
  

“Capital das Águas” 
 

Página 1 de 39 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 92/2022 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 10/2022 

 

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal, de seu Pregoeiro (a) e 
sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 13:30 horas do dia 17 de Novembro de 2022, horário 
de Brasília, licitação modalidade TOMADA DE PREÇO, cujo regime de execução é empreitada por preço 
unitário, na forma de julgamento Menor Preço por lote da proposta, tendo por finalidade a qualificação de 
empresas e a seleção de propostas visando atingir o objetivo descrito no item n.1 do presente edital, e será 
realizada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, e alterações posteriores, e ainda pelas 
condições estabelecidas neste Edital. 

1.DO OBJETO:  

TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM O 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO 
QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC, ATRAVÉS 
DA EMENDA ESPECIAL SED 21608/2021 - CBMSC. PORTARIA SEF 151 DE 11/04/2021. 

2. DA RETIRADA DO EDITAL:  

Far-se-á de 3ª a 5ª feira, no Departamento de Licitações, no horário das 13:00h às 15:00h à Rua Manoel 
Cecílio Ribeiro, 68 centro Bom Jardim da Serra- SC, ou no site www.bomjardimdaserra.sc.gov.br, sem ônus. 

3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S):  

3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital deverão 
ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados ao Departamento de Compras e Licitações 
aos cuidados do Pregoeiro, em até 02 (dois) dias, antecedendo a data definida para a abertura da sessão;  

3.2 Impugnações ao ato convocatório deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos 
cuidados do Pregoeiro(a), obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada da comprovação de 
cópias autenticadas, do ato constitutivo do outorgante, do instrumento de procuração e do documento de 
identificação do outorgado, com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data da sessão pública de 
abertura.  

3.3 Outras informações pelo e-mail: licitacao@bomjardimdaserra.sc.gov.br 

4. DO(S) PRAZO(S):  

4.1 De entrega/execução: 120 dias, após assinatura do contrato, podendo esse prazo ser alterado.  

5. DO(S) PAGAMENTO(S):  

5.1 Será (ão) efetuado(s) a preço fixo, conforme quantidade produzida mensalmente, pago(s) em até 30 
(trinta) dias, à vista da(s) nota(s) fiscal(is). 
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5.2 O(s) pagamento(s), se processará (ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais 
documentos inerentes ao Processo.  

6. DA VALIDADE DA PROPOSTA:  

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite para 
apresentação das propostas nesta licitação, sendo considerado automaticamente prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos até o término do processamento desta licitação. 

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

7.1 Os produtos e ou serviços, objeto desta licitação, serão adquiridos com recursos provisionados no 
exercício do ano de 2022 e 2023 da dotação orçamentária. 

8. DA PARTICIPAÇÃO:  

8.1 Poderão participar da presente licitação, empresas legalmente constituídas, que satisfaçam as 
condições do presente Edital de Tomada de Preços n. 10/2022;  

8.2 As empresas deverão participar isoladamente, não se permitindo consórcios;  

8.3 Não poderão participar, empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo suspensão 
do direito de licitar ou contratar com Administração Pública;  

8.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste Edital e 
em seus anexos. 

8.5 Não serão aceitos participantes que tenham sido notificados por produtos e/ou serviços de má qualidade 
e atraso em obras, de processos anteriores. 

9. DO CREDENCIAMENTO:  

9.1 Ficam a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão;  

9.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias autenticadas do Ato 
Constitutivo/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido legalmente, que 
o identifique;  

9.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através 
de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópias 
autenticadas da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes 
para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

9.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante;  

9.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a INABILITAÇÃO, nem 
a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante;  
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9.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da fase de 
competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, 
decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso, inclusive para exercer o direito de favorecimento 
instituído pela LC 123/06, às ME's e EPP's;  

9.7 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, deverá 
apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da jurisdição 
competente, tanto para licitante com representante ou não.  

9.8 Declarar que, os sócio(s) e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do 
poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou 
parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau, ainda, que, não possui em seu quadro funcional 
servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

9.9 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a documentação 
pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou entregue em mão. 

10. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um deles 
com identificação clara do proponente referente à licitação, como segue:  

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA  

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

11.1 Os envelopes: n° 01 – Documentação de Habilitação e n° 02 – Proposta, poderão ser entregues no 
setor de licitações da Prefeitura, à Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro, Bom Jardim da Serra - SC, CEP 
88.640-000, até às 13:30 horas do dia 17/11/2022.  

11.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por 
intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se 
responsabilizará por extravio ou atraso; 

11.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da Equipe de Apoio, até 
a hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário 
estabelecido para o início do certame.  

12. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01  

 

Sr (a). Pregoeiro (a)  

Empresa:  

Referente ao Edital de Tomada de Preços N° 10/2022 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 294

 
 

  

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro 
Bom Jardim da Serra – SC 

CEP 88.640-000 
Fone: 49 3232-0196 

CNPJ: 82.844.754/0001-92  
  

“Capital das Águas” 
 

Página 4 de 39 
 

Entrega até às 13:30 horas do dia 17 de novembro de 2022 

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro, Bom Jardim da Serra, SC, CEP 88.640-000  

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

12.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA:  

15.1.1 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, deverá 
apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da jurisdição 
competente.  

12.1.2 Da Declaração que o(s) produto(s) a ser(em) entregue(s) ficará(ao) sob a inteira responsabilidade, 
até a entrega definitiva; que cumpre(m) plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, 
nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; de que se enquadra ou não na condição 
de ME ou EPP, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do 
§ 4º do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento; 

12.2 DA REGULARIDADE FISCAL:  

12.2.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;  

12.2.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (CONJUNTA);  

12.2.3 Prova de regularidade com a fazenda Estadual  

12.2.4 Prova de Regularidade com FGTS;  

12.2.5 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho; 

12.2.6 Alvará de funcionamento da sede da proponente do ano corrente;  

12.2.7 Contrato Social e alterações se houver; 

12.2.8 Cópia do cartão CNPJ constando atividade pertinente ao objeto licitado;  

12.2.9 Declaração de fatos impeditivos;  

12.2.10 Declaração de idoneidade; 

12.2.11 Declaração de concordância com as Condições do Edital; 

12.2.12 Declaração Conforme Art. 27, Inc. V, Lei nº 8.666/1993; 

12.2.13 Folha de dados para elaboração do contrato. 

12.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 
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12.3.1 Certidão Negativa de Falência ou concordata, expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, conforme Inciso II, do Artigo 
31 da Lei Federal 8.666/93; 
12.3.2 Comprovação de Capital Social Mínimo ou Patrimônio Líquido Mínimo exigido será igual ou superior 
a 10 % (dez por cento) do valor da proposta do proponente, conforme o parágrafo 3º do Artigo nº 31 da Lei 
Federal 8.666/93. 

12.4 - DA GARANTIA 

12.4.1 - A licitante deverá fornecer à data de apresentação das propostas, no horário de expediente da 
Prefeitura, como parte integrante do Envelope n° 1, comprovante de prestação de Garantia de Proposta no 
valor 1% (um por cento) do valor global do objeto, dentre as seguintes modalidades: 

 I - caução (em dinheiro ou título da dívida pública), 

 II - fiança bancária,  

III- Seguro Garantia; a fim de proteger a Entidade de Licitação contra atos ou omissões da licitante caso esta 
retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital e na Garantia de Proposta.  

12.5 - O indicado no item 12.4.1 deverá obedecer ao seguinte:  

12.5.1 - Caução em dinheiro (moeda corrente ou cheque) e títulos da dívida pública deverão ser depositados 
na conta corrente n° 1218-1, agência 5257-4, Banco do Brasil S/A, em guia de depósito identificado.  

12.5.2 - Fiança bancária.  

12.5.3 - Seguro garantia.  

 

OBSERVAÇÃO: Quaisquer das 3 (três) modalidades acima, escolhida pela licitante, deverá ser primeiro 
encaminhada ao Setor de Licitações da Prefeitura de Bom Jardim da Serra, até o dia 07/10/2022 para guarda 
do documento e posterior emissão do Termo de Recebimento da Modalidade apresentada, que deverá 
necessariamente fazer parte da documentação de habilitação, passando a fazer parte do processo licitatório. 

 

12.5  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

12.5.1 Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU com indicação do objeto social compatível com a presente 
licitação, contendo, obrigatoriamente, o registro dos responsáveis técnicos; 

12.5.2 Atestado de capacidade técnica-operacional da empresa e responsável técnico devidamente 
registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados da respectiva certidão 
de Acervo Técnico – CAT, que comprove que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, obras/serviços 
de características técnicas similares ou superiores; 
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12.5.3 Demonstração de possuir a licitante em seu quadro permanente de pessoal profissional, devidamente 
reconhecido pela entidade competente (CREA), detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica por 
execução de obra ou serviço de características compatíveis às do objeto da licitação; 

12.5.3.1 Para comprovação do vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante deverá ser 
apresentado cópia autenticada da CTPS, acompanhada dos últimos três recolhimento do FGTS ou contrato 
de Trabalho. Para dirigente da empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da Ata da 
Assembleia que investiu no cargo ou do Contrato Social; 

12.5.3.2 Estar acompanhada de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, comprovando 
que o responsável técnico executou obras/serviços de características compatíveis, em nome do profissional, 
conforme segue: 

12.5.3.2.1 Um telefone celular a disposição do operador do equipamento/encarregado/motorista para 
comunicação com a fiscalização. 

12.6 Declaração da empresa licitante, assinada pelo responsável técnico, de que vistoriou o local das obras 
e de suas condições pelo qual reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das 
obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital, em todas as fases da presente licitação, que 
verificou todos os materiais, ferramental e equipamento necessário à execução da obra. 

12.7 A visita prévia ao local onde se realizará as obras previstas neste Edital, nos termos do art. 30, inciso 
III, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

a) A visita será realizada no dia 11/112022 no período entre às 09:00 e 12:00 horas,  

b) A visita deverá ser agendada através do e-mail: planejamento@bomjardimdaserra.sc.gov.br até o dia 
09/11/2022 até às 16:00 horas, com a Secretária de Planejamento Sra. Márcia R.R Smaniotto. 

c) A saída para a visita se dará na Secretaria de Planejamento, anexo a Prefeitura Municipal de Bom Jardim 
da Serra, sito a Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro. 

d) A visita deverá ser efetuada pelos representantes identificados das empresas, que deverão apresentar 
carta de credenciamento, assinada pelo representante legal da empresa, comprovando a representação. 

e) A visita abrangerá uma reunião com os representantes das empresas presentes, onde os representantes 
do Município prestarão todos os esclarecimentos necessários para a adequada realização do objeto licitado 
e, por consequência, para a formulação das propostas de preços. 

f) Não haverá outra data para a realização da visita técnica. 

g) A Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra emitirá Certificado de Visita Técnica ao final da visita 
que valerá como comprovante da realização da visita e deverá estar junto a documentação de 
habilitação. 

12.7 Indicação do Responsável Técnico que atuará nas obras/serviços, com o compromisso deste de que, 
caso a licitante seja vencedora, exercerá diretamente suas atividades nos serviços contratados. 
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a) O Município durante a fase de habilitação, poderá efetuar vistoria dos equipamentos mínimos, visando 
comprovar a disponibilidades dos mesmos; 

b) A não comprovação pelo Município do declarado no documento acima, caracterizará fato superveniente 
de desclassificação da proposta da empresa licitante; 

c) Os equipamentos descritos neste item deverão permanecer à disposição no canteiro de obras, durante 
sua execução, em tempo integral, só podendo ser retirados mediante autorização do Município. 

 

13. DA PROPOSTA:  

14. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02  

Sr (a). Pregoeiro (a)  

Empresa:  

Referente ao Edital de Tomada de Preços N° 10/2022 

Abertura às 13:30 horas do dia 17 de novembro de 2022. 

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro, Bom Jardim da Serra, CEP 88.640-000  

PROPOSTA 

14.1 envelope 02 - PROPOSTA deverá conter a proposta propriamente dita, redigida em português, de 
forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada 
nas demais folhas, contendo ainda:  

a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual ou Municipal da proponente;  

b) Número desta Tomada de Preços;  

c) Preço total da mão-de-obra empregada na execução do objeto cotado, grafado em algarismos numéricos 
e por extenso;  

d) Preço total dos materiais utilizados na obra; 

e) Preço por lote para a execução completa do objeto cotado, grafado em algarismos numéricos e por 
extenso;  

f) Local, data, identificação e assinatura do representante legal da licitante.  

14.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais à direita da 
vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem previsão de encargos financeiros 
ou expectativa inflacionária.  

14.3 - Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas 
administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 
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previdenciárias, fiscais e comerciais, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que 
eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente licitação.  

14.4 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será contado a 
partir da data de sessão de abertura dos envelopes nº 02. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início 
e incluir-se-á o dia de vencimento.  

14.5 - As propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de 
Licitações para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão 
corrigidos pela Comissão da seguinte forma:  

a) Nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos numéricos e por extenso, 
o valor grafado por extenso prevalecerá;  

b) Nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela multiplicação 
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer;  

c) Nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na Proposta e o valor 
somado das mesmas parcelas (inclusive quanto à soma dos preços totais de materiais e mão-de-obra), 
prevalecerá o valor somado pela Comissão.  

14.5.1 - O preço apresentado no texto da proposta da licitante será corrigido pela Comissão de acordo com 
o procedimento acima e será considerado para efeito de ordenação em relação às demais licitantes e como 
o valor a que se obriga o proponente. 

14.6. Prazo para conclusão dos serviços: conforme especificado no contrato, 240 dias consecutivos, 
podendo este ser prorrogado por igual período, sem reajustes financeiros. 

14.6.1. O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do contrato, na forma 
prevista no artigo 57 da Lei n. 8.666/93. 

14.7. O valor proposto será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 
da Lei nº. 8666/93. Não haverá correção monetária. 

14.7 O preço máximo de aceitabilidade será determinado conforme o Inciso X do Artigo 40 da Lei Federal 
8.666/93, que não poderá ser superior a R$ 99.952,49 (noventa e nove mil novecentos cinquenta e dois 
reais e quarenta e nove centavos) 

NOTAS  

 
• A certidão que não contar com validade expressa serão considerados válido por 30 dias, contados 
da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet.  
• Todas as cópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;  
• Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferencialmente 
dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e rubricados pelo Licitante;  
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15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

15.1 – Envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

15.1.1. No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus representantes legais 
que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação 
iniciará os trabalhos, examinando os envelopes de nº 01 “Documentação de Habilitação” e de nº 02 
“Proposta de Preços”, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes 
credenciados, para comprovarem que estão devidamente lacrados, procedendo a seguir a abertura do 
envelope n° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

15.1.2. O exame da Documentação será realizado na sessão de abertura, pela Comissão de Julgamento. 
Estando todos os prepostos das licitantes presentes, o resultado do julgamento da habilitação será por 
comunicação direta, caso contrário será publicado no Mural da Prefeitura, Protocolado na Câmara Municipal 
na data da expedição deste Edital para afixar em mural daquela Casa de Leis, Diário Oficial da União, Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina, Diário Oficial dos Municípios (DOM), e Diário Oficial Eletrônico Tribunal 
de Contas de Santa Catarina. abrindo-se o prazo recursal. 

15.1.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não 
tiverem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

15.1.4. Os envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes inabilitadas ficarão à disposição 
dos licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação do resultado, junto à Comissão Permanente 
de Licitação, os quais serão devolvidos intactos mediante recibo. 

15.2 – Envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

15.2.1. Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão abertos em 
momento subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO – pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos 
os proponentes de interposição de recursos de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. 

15.2.1.1. Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE 
PREÇOS – será comunicada às proponentes por meio de publicação nos mesmos meios de comunicação 
que se deu na chamada descrita no item  

15.2.1.2 após julgados os recursos e contra recursos interpostos ou decorrido o prazo sem interposição. 

16.2.2. As propostas contidas nos envelopes nº 02 “PROPOSTA DE PREÇOS” serão examinadas e 
rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes 
presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 

15.2.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as proponentes que não 
tiverem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 
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15.3. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Administração 
poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de 
outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação. 

15.4 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 
recurso por parte do Licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, 
bem como o registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar 
sobre as razões do recurso no prazo de 03 dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, 
a todos, vista imediata do processo; 

15.5 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como 
renúncia ao direito de recorrer;  

15.6 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em 
conformidade com as disposições do item acima; 

15.7 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os 
Licitantes presentes;  

15.8 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes; 

 15.9 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgarem conveniente, reserva-se do direito, de suspender a 
licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 
diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar 
da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.  

16. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS  

16.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais explicitados no item 
“Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação”, atendidas as condições prescritas neste edital, será 
adotado o critério de menor preço por lote, entendendo-se como tal o valor total das propostas, sendo a 
adjudicação efetuada a empresa. 

16.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, 
na reunião de abertura das propostas ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
salvo os casos previstos na Lei Complementar 123/2006. 

16.3. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido declarado 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem 
prejuízo das sanções legais cabíveis. 

16.4. Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos: 
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a) não atenderem às exigências do Edital; 

b) apresentarem valor por lote superior ao limite estabelecido na planilha orçamentária anexa a este Edital; 

c) utilizarem preços manifestamente inexequíveis. 

c1) Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles 
que não atenderem ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93. 

16.5. As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital mas possuírem erro de forma 
ou inconsistências serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão, 
na forma indicada: 

a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo discordância 
entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente, 
mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se 
como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

d) erro adição: será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 

e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer 
natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor 
valor. 

16.6. O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados no item 
anterior. O valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, 
sua proposta será rejeitada. 

16.7. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para corrigir 
erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 

16.8. As licitantes que apresentarem propostas que não atendem às condições desta Licitação que oferecem 
vantagens nela não previstas ou contenham preços excessivos (acima do limite do mercado) ou 
manifestamente inexequíveis, serão desclassificadas, conforme o Artigo 48 da Lei Federal 8.666/93. 

17. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO:  

17.1 Será (ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer (em) todos os documentos exigidos ou se 
estiverem ilegalmente formalizados ou com vigência expirada, exceção feita às certidões pertinentes a 
regularidade fiscal de ME e/ou EPP;  
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17.2 À ME ou EPP, que apresentar certidão de regularidade fiscal revelando qualquer restrição, fica 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, a 
contar da data da notificação declarando-a vencedora, para sanar a(s) falha(s) apontada(s);  

17.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado à Comissão, convocar a ME ou EPP 
remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de classificação; 

17.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação;  

17.5 Na hipótese de todos os Licitantes serem inabilitados, fica facultado à Comissão a aplicação das 
disposições do Art. 48 da Lei de Licitações.  

18. DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pelo Engenheiro Civil desta Prefeitura, com 
autoridade para exercer em nome da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC toda e qualquer ação 
de orientação geral, controle e fiscalização. 

18.2. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos 
equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas 
em projeto, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela 
fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços. 

18.3. Compete à fiscalização da obra pelo Engenheiro Civil Responsável, entre outras atribuições: 

18.3.1. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de 
especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos 
procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 

18.3.2. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com 
erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 

18.3.3. Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora, onde a 
referida licitante vencedora registre, em cada visita: 

a) As atividades desenvolvidas; 

b) As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

18.3.4. Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a 
serem aplicadas à licitante vencedora. 

18.4. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 
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18.5. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes no Projeto Básico/Executivo 
será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização 
deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

18.6. Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na minuta do contrato. 

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a 
apresentação das medições acompanhadas das Notas Fiscais devidamente atestados pelo Engenheiro Civil 
da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC. 

a) O pagamento será de forma UNITÁRIA POR ITENS conforme execução do projeto e respectivas 
medições, como está detalhada nas planilhas orçamentarias do projeto. 

19.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação 
de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

19.3. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta às seguintes certidões: 

a) regularidade com a Fazenda Municipal, sede da contratada; 

b) regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

c) regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

19.4. O CONTRATANTE pagará as Notas Fiscais somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com 
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

19.5. A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, e em letra 
bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

19.6. A Fiscalização da Prefeitura através do Engenheiro Civil somente atestará a execução dos serviços e 
liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições 
pactuadas. 

19.6.1. Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o cronograma 
físico-financeiro apresentado neste processo licitatório, não admitindo-se em nenhuma hipótese o 
pagamento de materiais entregues na obra. 

19.6.2. Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem 
as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização 
relativos aos encargos previdenciários. 

19.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será 
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 
de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 
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19.8. O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 
centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 
pagamento.  

19.9 - Para pagamento da primeira fatura, a contratada deverá apresentar A.R.T. -(Anotação de 
Responsabilidade Técnica) junto ao CREA referente à obra bem como cópia autenticada da matrícula de 
inscrição da obra na Previdência Social. 

19.10 – A contratada deverá apresentar mensalmente os comprovantes de recolhimento do INSS na 
inscrição especifica junto a Previdência Social (CEI) referente a execução do presente contrato.  

19.11 - Após a assinatura do Termo de Recebimento da Obra, a Contratada deverá, no prazo de 30 (trinta) 
dias, apresentar a Certidão Negativa de Débito (C.N.D.) junto à Previdência Social. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

20.1 Prova de apresentação de garantia, numa das modalidades previstas no art. 56 § 1º, inciso I, II e III da 
Lei nº 8.666/1993 correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado na planilha de quantitativos e 
custos unitários, o que corresponde aos seguintes valores: 

Lote 01:  

FUNDAÇÃO  

CONTRAPISO  

REVESTIMENTOS E PAREDES 

ESQUADRIAS  

CLIMATIZAÇÃO 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

LOUÇAS E METAIS 

Total: R$ 99.952,49 (noventa e nove mil novecentos cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) 

20.1.1 A prova da garantia deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 

20.2. Executar fielmente a obra, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra necessária à 
execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e Executivo 
desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será entregue no início das obras, e demais termos prescritos neste 
edital e no futuro CONTRATO. 

20.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
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20.4. Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da CONTRATANTE e do 
Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas 
detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção. 

20.5. Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para 
as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, 
todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra. 

20.6. Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de 
Responsabilidade Técnica apresentadas no processo licitatório. 

20.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação. 

20.8. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como 
também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do 
prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste CONTRATO. 

20.9. Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio 
de crachá. 

20.10. Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para 
verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

20.10.1. A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e 
exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 

20.11. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo 
com o previsto no Edital e no Projeto Básico/Executivo. 

20.12. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições 
de uso satisfatório. 

20.13. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela 
fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do 
Projeto Básico/Executivo. 

20.14. Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas 
necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

20.15. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva 
adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes. 

20.16. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por seus 
funcionários em virtude da execução dos serviços. 

20.17. Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em 
perfeitas condições de ocupação e uso. 
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20.18. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e 
dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 
ônus decorrentes de sua má aplicação. 

20.19.  Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou 
equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a execução dos serviços. 

20.20.  Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer 
outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A CONTRATADA deve comunicar, 
por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria 
da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 

20.21. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso 
venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 

20.22. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados 
por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

20.23. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

20.24. Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às 
especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE. 

20.25. Prestar manutenção da obra, durante a garantia da seguinte forma: 

20.26.1. Iniciar o atendimento em no máximo 3 (três) dias úteis, contados da comunicação do(s) defeito(s) 
pela CONTRATANTE. 

20.26.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

20.26.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam 
realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita às multas estabelecidas neste CONTRATO. 

20.27. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

20.28. Que a qualquer momento e por necessidade da obra fará a alocação de qualquer tipo de equipamento 
compatível com a natureza dos serviços a serem executados, por solicitação da Prefeitura Municipal de Bom 
Jardim da Serra/SC, sem ônus de mobilização para esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com 
a necessidade que motivou a solicitação e que se compromete a estar instalado e pronto para o início das 
obras no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir do ciente na Ordem de Serviço. 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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21.1. Permitir que os funcionários da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execução dos 
serviços. 

21.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através do Engenheiro Civil, nos termos do art. 67 da 
Lei n.º 8.666/93. 

21.3. Notificar por escrito CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção. 

21.4. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços 
pactuados. 

21.5. Promover os pagamentos a CONTRATADA dentro do prazo estipulado. 

21.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais. 

21.7. Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da 
obra, mediante vistoria detalhada, nos termos da lei 8.666/93 em seus artigos 73 e 74. 

21.8. Outras obrigações definidas neste Edital e na minuta do contrato. 

22. DAS SANÇÕES PARA O INADIMPLEMENTO 

22.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a 
CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, segundo a extensão da 
falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

22.1.1. Será aplicada multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, 
incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de 
atraso até o trigésimo dia, quando a PREFEITURA poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão 
contratual, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

22.1.2. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão 
contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de 
obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando 
o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias. 

22.2. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, respeitado o princípio 
do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o 
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recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOM JARDIM DA SERRA/SC, ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, mediante a 
apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

22.2.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um 
por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, 
limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito 
poderá ser cobrado judicialmente. 

22.3. No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC poderá proceder ao desconto da multa 
devida na proporção do crédito. 

22.4. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a empresa licitante 
vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

22.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, decorrentes das infrações cometidas. 

22.6. Perda da garantia contratual, quando for o caso; 

22.7. De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo Máximo de 5 (cinco) dias, contados da 
intimação do ato, oferecer recurso a Prefeitura de Bom Jardim da Serra/SC, devidamente fundamentado.  

23. DOS RECURSOS 

23.1 Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos no artigo 
109, da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição devidamente 
arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista no item deste Edital. 

23.1.1. Interposto o recurso os demais licitantes poderão impugná-lo ou apresentar contra razoes no prazo 
de 03 (três) dias úteis. 

23.2. Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal de BOM JARDIM DA 
SERRA/SC, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que poderá após os 
prazos legais, reconsiderar sua decisão em até 03 (três) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir 
devidamente informados. 

23.3. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC no endereço 
indicado no preâmbulo deste Edital no horário comercial e nos dias úteis, não sendo aceitos recursos 
interpostos intempestivamente. 

23.4. O recurso administrativo encaminhados via fax, somente será analisado e atendido, posteriormente a 
recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de poderes ao signatário e 
da fotocópia do documento de identidade do outorgado;  



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 309

 
 

  

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro 
Bom Jardim da Serra – SC 

CEP 88.640-000 
Fone: 49 3232-0196 

CNPJ: 82.844.754/0001-92  
  

“Capital das Águas” 
 

Página 19 de 39 
 

23.5 A Impugnação ao ato convocatório deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos 
cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada da comprovação de cópias 
autenticadas, do ato constitutivo do outorgante, do instrumento de procuração e do documento de 
identificação do outorgado, com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis da data da sessão pública de 
abertura. 

24. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

24.1. Após a homologação da licitação, o vencedor será convocado para assinar o Contrato no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da notificação, na forma da minuta apresentada no 
Anexo deste Edital de acordo com o estabelecido no art. 64 da Lei 8.666/93. 

24.2. Do Contrato regulado pelas disposições deste Edital, decorrem as obrigações, direitos e 
responsabilidades das partes relativas aos serviços ou obra objeto desta licitação. 

24.3. Estar regular com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e Certidão do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS). 

24.4. A licitante não poderá sub-contratar total ou parcialmente o objeto contratado, sem anuência da 
Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC. 

24.5. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC se reserva o direito de paralisar ou suspender em 
qualquer tempo a execução dos serviços mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já realizados. 

25. DO RECEBIMENTO DA OBRA  

25.1. Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo Provisório e após, Definitivo; 

a) PROVISORIAMENTE pelo Responsável por seu acompanhamento e Fiscalização, mediante termo 
circunstanciado em até 15 dias do comunicado escrito da Contratada; 

b) DEFINITIVAMENTE pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC, mediante 
termo circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços sido examinados e julgados em 
perfeitas condições técnicas, não excedendo o prazo de até 90 (noventa) dias contados do Recebimento 
Provisório; 

c) O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 
serviço ou obra, podendo ocorrer solicitações para correções de defeitos de execução que surgirem dentro 
dos limites de prazo de garantia estabelecidos pela Lei. 

d) Os Serviços serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada definitivamente, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, conforme Inciso I, da Alínea B, do Art. 73 da Lei Federal 8.666/93.  Observado o disposto no art. 
69 desta lei.  

26. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO: 
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26.1. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá revogar a presente licitação, 
devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

26.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº. 8.666/93. 

26.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 

27. DA RESCISÃO 

27.1. A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93, 
no que couber. 

27.2. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais 
e legais previstas na Lei 8.666/93. 

27.2.1. Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, 
no que couber. 

27.2.2. Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materiais utilizados e 
devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 

27.2.3. Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de perdas e danos por via 
administrativa ou ação judicial. 

28. DA GARANTIA DA OBRA  

28.1 - A licitante contratada responderá pela solidez e segurança da obra, objeto da presente licitação, 
durante o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da conclusão da mesma, em conformidade com 
o art. 618, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/02). 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital, seus anexos e legislações citadas. 

29.2. Fica assegurado à autoridade superior, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da 
abertura dos envelopes. 

29.3. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
29.4. O resultado desta licitação será publicado no Mural da Prefeitura, Diário Oficial da União e Diário 
Oficial dos Municípios (DOM).  
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29.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A Prefeitura 
Municipal de BOM JARDIM DA SERRA/SC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou resultado do processo licitatório. 

29.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

29.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

29.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de 
BOM JARDIM DA SERRA/SC. Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário. 

29.9. O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a 
realização da sessão pública da licitação. 

29.10. A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 

30. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

30.1. No caso de esclarecimentos e duvidas referente ao Edital e seus anexos, os licitantes poderão 
encaminhados por escrito diretamente ao Presidente da CPL na Prefeitura Municipal de Bom Jardim da 
Serra/SC no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, pessoalmente. 

30.2. Havendo divergência entre o disposto no edital e seus anexos, prevalecerá o disposto no edital. 

30.3 Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes na Lei 8.666/93 e na legislação vigente 
que rege a matéria. 

31. DO FORO:  

Fica eleito o foro da Comarca de São Joaquim, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 

Bom Jardim da Serra, 20 de outubro de 2022.  

 

 

 

Pedro Luiz Ostetto 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I I  

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR  

 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  Nº ___/2022 
 

 

 

A empresa .................................................................................................................., CNPJ nº 

...................................., sediada à ..............................................................., nº ........, bairro 

................................, CEP: ......................., Município de ............................................, neste ato, através do 

seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Tomada de Preços nº 

___/2022  

DECLARA, sob as penas da lei, que: 

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

inciso V, art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e que atende os preceitos constantes no inciso III, do artigo 9°, 

todos da Lei nº 8.666/93; 

 

(local e data) .......................................(.........), ......... de ............................. de 2022. 

 

Assinatura nome do representante legal 

 CPF:.......................................................... 

RG ........................................................ 
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ANEXO I I I  

 

MINUTA DA DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 
HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa .................................................................................................................., CNPJ nº 

......................................, sediada à ............................................................, nº ........, bairro 

................................, CEP: ......................., Município de ............................................, neste ato, através do 

seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Tomada de Preços nº 

___/2020. DECLARA, sob as penas da lei, que: 

Inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93 e 

está ciente das condições do processo licitatório, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos 

os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela 

Comissão de Licitação ou pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC 

 

(local e data) ......................................(.........), ......... de ............................. de 2022. 

 

 

Assinatura nome do representante legal 

 CPF:.......................................................... 

RG ........................................................ 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DA CARTA DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 

Pelo presente, a empresa ………………………….............................................., CNPJ nº 

......................................, sediada à ......................................................, nº ........, bairro 

……................................., CEP: ........................................., Município de ............................................, em 

atendimento ao solicitado no edital de Tomada de Preços nº 16/2020, por seu (diretor ou sócio com 

poderes de gerência), Sr. …………………………………………………………… RG nº 

.................................., CPF nº ................................., outorga ao Sr. ............................................................, 

RG nº ....................................................., CPF nº ...................................................., amplos poderes para 

representar a empresa junto à Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC, na TOMADA DE 
PREÇOS Nº ___/2022 , inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, 

praticar todos os atos que julgar necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber 

intimações no seguinte endereço: (Rua, número, complementos, bairro, cidade, estado, CEP e telefone 

para contato). 

 (local e data)..................................(...........), ....... de ........................... de 2022. 

 

Nome e assinatura do responsável legal com firma reconhecida em Cartório 

CPF:............................................................. 

RG:................................................................ 

 

• Deverá ser entregue no momento da visita técnica e no dia da licitação. 
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ANEXO V 

 

MINUTA DECLARAÇÕES PARA ME OU EPP 

 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  Nº ___/2022 
 

 

Pelo presente a empresa ..........................................................................................., CNPJ nº 

..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro ................................, CEP: 

......................., Município de ............................................, por seu representante legal abaixo assinado, em 

atendimento ao solicitado no edital de tomada de preços nº ____/2022, DECLARA que não existe qualquer 

impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

 

 

Local e data, ................................. (...........) - ................ de ........................ de 2022. 

 

 

 

 

 

Nome e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 RG: ________________________________ 
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ANEXO VI 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 
EDITAL  

 

Referente: Tomada de Preço ______/2022  

 

 

O signatário da presente, senhor(a) _______________________________________, representante 
legalmente constituído da proponente, DECLARA que a mesma recebeu do Licitador toda a documentação 
relativa ao edital em epígrafe, e que concorda e aceita todas as condições estabelecidas no mesmo e em 
seus anexos. 

 

 Cidade, UF, _______ de _______________ de ________.  

 

 

 

__________________________________ 

ASSINATURA AUTORIZADA 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL  

 

Processo Ref.:  

 

 

A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_____________________________________ portador(a) da Carteira de Identidade nº 
___________________e do CPF nº ____________________, DECLARA, que, os sócio(s) e/ou 
proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-
Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo 
até o terceiro grau. DECLARA ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente 
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

 

 

 

Bom Jardim da Serra, ______de _________________ de  2022. 

 

_____________________________ 

ASSINATURA AUTORIZADA 
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Anexo VIII 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

a Administração Pública. Não havendo fatos impeditivos de nossa participação na TOMADA DE PREÇOS 

Nº ____/2022, Edital nº ___/2022. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Cidade, UF, _____ de ________________ de 2022. 

 

 

__________________________________________ 

Nome da empresa 

Representante legal 
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Anexo IX 

 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 
Razão Social:  . 

 CNPJ . 

Endereço:     Bairro:    .  

Cidade:  Estado:    CEP:   .  

Telefone: ( )  Fax: ( )     . 

Nome da pessoa para contatos:          .  

Telefone: ( )   E-mail:       .  

Nome completo da pessoa que assinará o contrato:  . 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa:  . 

 RG nr.: CPF: . 

Banco nº: Agência Conta . 

 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para 
assinatura do contrato. 
 

Data:  ____/____/____ 
 
 
                                 (Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 
 
 
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com o envelope da documentação. Caso essa 
empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. 
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Anexo X 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº __/2022 

 

Contrato que se regulam pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direitos privados. 

 

Aos     dias do mês de              , no Gabinete do Prefeito Municipal, foi celebrado o presente Termo de 
Contrato, tendo como partes: de um lado a Prefeitura Bom Jardim da Serra/SC, inscrita no C.N.P.J. Sob o 
nº 82.844.754/0001-92, sito à Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro Cep: 88.640-000 neste ato 
representada pelo Sr. Pedro Luiz Ostetto, Prefeito municipal. Doravante denominada de 
“CONTRATANTE”, e de outro lado a Empresa:                 , inscrita sob o n.º C.N.P.J.           
_____________________________, estabelecido na Rua          ,n.º      ,                         ,  na cidade de              
, doravante denominado “CONTRATADO”,  representada neste ato pelo  Sr.  Portador da Cédula de 
Identidade RG sob o nº ____________      e do CPF: sob o nº _________________          que resolve firmar 
o contrato, oriundo do processo Homologatório decorrente da Licitação Modalidade  Tomada de Preço nº 
____/2022, Processo Licitatório nº ____/2022 .  Conforme as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 – O presente instrumento tem “________________________________________.” 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO 

2.1 - Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços 
n. ___/2022, com fundamento no art. 23, inciso I, alínea “b”, da lei 8.666/93, conforme autorização pelo 
Senhor Pedro Luiz Ostetto, Prefeito Municipal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente contrato encontra-se vinculado ao edital de Tomada de Preços nº 
_______/2022 e proposta de preços da contratada, independentemente de transição. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto contratado será realizado na forma de execução indireta, no regime 
de empreitada por lote, do tipo menor preço, conforme condições e especificações constantes do Edital e 
respectivos anexos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
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3.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de XXXXXXX () dias, com início em ......./............./2022 e 
término em ............/............/2022, podendo ser prorrogado no interesse da Administração nos termos da Lei 
nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES 

4.1 - O prazo para a execução dos serviços é de XXXXXX () dias, contados do ciente na ordem de serviço 
pela contratada; 

PARÁGRAFO ÚNICO - A prorrogação de prazos de início, de etapas de execução, de conclusão e de 
entrega dos serviços contratados, poderá ser deferida pelo CONTRATANTE, mantidas as demais cláusulas 
contratuais, desde que a CONTRATADA, demonstre e comprove a ocorrência de motivos elencados nos 
incisos do artigo 57 da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 2022 
correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE, consignados através dos seguintes elementos: 

O objeto do Processo Licitatório é “_________________________________________.” Sendo assim, 
certifico que:  

A) Há dotação orçamentária para transcorrer fixação/empenho das despesas oriundas de processo licitatório 
discriminado acima. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

6.1 - Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
total de R$ .... 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea ‘d’ 
do inciso II do artigo 65 da Lei n. 8666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No preço acima estipulado, estão incluídas todas as despesas relativas ao 
objeto licitado (tributos, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, seguros, materiais, equipamentos e 
ferramentas, mão-de-obra, taxas devidas a órgãos públicos, outros emolumentos, etc). 

CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 - Pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a 
apresentação das medições acompanhadas das Notas Fiscais devidamente atestadas pelo Engenheiro Civil 
da Prefeitura Municipal de BOM JARDIM DA SERRA/SC, de acordo com o cronograma físico-financeiro.  

PARAGRAFO PRIMEIRO – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 
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PARAGRAFO SEGUNDO – A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta às seguintes 
certidões: 

a) regularidade com a Fazenda Municipal, sede da contatada; 

b) regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

c) regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

PARAGRAFO TERCEIRO – O contratante pagará as Notas Fiscais somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

PARAGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida 
sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva 
Agência. 

PARAGRAFO QUINTO – A Fiscalização da Prefeitura através do Engenheiro Civil somente atestará a 
execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela COTNRATADA, 
todas as condições pactuadas. 

PARAGRAFO SEXTO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo 
com o cronograma físico-financeiro apresentado neste processo licitatório, não admitindo-se em nenhuma 
hipótese o pagamento de materiais entregues na obra. 

PARAGRAFO SÉTIMO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o 
que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, 
recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 

PARAGRAFO OITAVO – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 

PARAGRAFO NONO – O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Prefeitura multa moratória de 
0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do 
efetivo pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA OBRA 

8.1 - Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo Provisório e após, Definitivo; 

PARAGRAFO PRIMEIRO - PROVISORIAMENTE pelo Responsável por seu acompanhamento e 
Fiscalização, mediante termo circunstanciado em até 15 dias do comunicado escrito da Contratada; 

PARAGRAFO SEGUNDO - DEFINITIVAMENTE pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de BOM 
JARDIM DA SERRA/SC, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços 
sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, não excedendo o prazo de até 90 (noventa) 
dias contados do Recebimento Provisório; 
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PARAGRAFO TERCEIRO - O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança do serviço ou obra, podendo ocorrer solicitações para correções de defeitos de 
execução que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecidos pela Lei. 

PARAGRAFO QUARTO - Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e 
fiscalizada pela(o) XXXXXXXXXXXXXXXXX, SERVIDOR COMPETENTE. 
PARAGRAFO TERCEIRO - O Gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: proceder 
o acompanhamento técnico da execução das (compras/serviços); fiscalizar a execução do contrato quando 
à qualidade desejada, comunicar a  

CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto 
cumprimento; solicitar a aplicação de sanções pelo descumprimento de cláusula contratual; atestar as notas 
fiscais para efeito de pagamento; solicitar à CONTRATADA e ao seu preposto todas as providências 
necessárias à boa execução do objeto contratados. 

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

9.1 - Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 

a) Permitir que os funcionários da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execução dos serviços. 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através do engenheiro civil, nos termos do art. 67 da Lei 
n.º 8.666/93. 

c) Notificar por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção. 

d) Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços 
pactuados. 

e) Promover os pagamentos a CONTRATADA dentro do prazo estipulado. 

f) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais. 

g) Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, 
mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos 
da lei 8.666/93 em seus artigos 73 e 74. 

h) Outras obrigações definidas no Edital e nesta minuta do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA 

a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e materiais 
necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Básico 
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e Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será entregue no início das obras, e demais termos 
prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO. 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da CONTRATANTE e do 
Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas 
detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção. 

d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as 
respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, 
todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra. 

e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de 
Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO se vincula. 

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação. 

g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como 
também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do 
prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste CONTRATO. 

h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio de 
crachá. 

i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para 
verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

j) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva 
responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 

l) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o 
previsto no Edital e no Projeto Básico/Executivo. 

m) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de 
uso satisfatório. 

n) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela 
fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do 
Projeto Básico/Executivo. 

o) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas 
necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 
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p) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva 
adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes. 

q) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por seus funcionários 
em virtude da execução dos serviços. 

r) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas 
condições de ocupação e uso. 

s) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos 
de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus 
decorrentes de sua má aplicação. 

t) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou 
equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a execução dos serviços. 

u) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros 
elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A CONTRATADA deve comunicar, por 
escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da 
obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 

v) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, 
como resultado de suas operações, a danificá-los. 

w) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados 
por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

x) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão 
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

y) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às 
especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE. 

z) Prestar manutenção da reforma, durante a garantia, da seguinte forma: 

z.1) Iniciar o atendimento em no máximo 3 (três) dias úteis, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela 
CONTRATANTE, considerando o horário de expediente da Escola Infantil. 

z.2) Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

z.3) Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados 
dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita às multas estabelecidas neste CONTRATO. 

a.a) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
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b.b) Que a qualquer momento e por necessidade da obra fará a alocação de qualquer tipo de equipamento 
compatível com a natureza dos serviços a serem executados, por solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, sem ônus de mobilização para esta, ainda que não previsto, em prazo 
compatível com a necessidade que motivou a solicitação e que se compromete a estar instalado e pronto 
para o início das obras no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir do ciente na Ordem de Serviço; 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a 
CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, segundo a extensão da 
falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARAGRÁFO PRIMEIRO - Será aplicada multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na 
execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a 
partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a PREFEITURA poderá decidir pela continuidade 
da multa ou rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

PARAGRÁFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 
de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado 
descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do 
contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias. 

PARAGRÁFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante 
vencedora, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, ficando a empresa obrigada a comprovar o 
pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

PARAGRÁFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 
acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da 
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data 
da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

PARAGRÁFO QUINTO - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da 
dívida, a PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA/SC poderá proceder ao desconto da multa 
devida na proporção do crédito. 
PARAGRÁFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, 
a empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 
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PARAGRÁFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, decorrentes das infrações cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1 - A rescisão do presente Contrato poderá ser: 

11.2 - Amigável - por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Prefeitura. 

11.3 - Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do Art. 78 e 79 da Lei Nº. 8.666/93. 

11.4 - Judicial - nos termos da legislação processual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 

12.1 - A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 
78 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materiais 
utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de 
perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

13.1 - A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação 
específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços 
objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por 
dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta 
ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, 
notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, inclusive para 
instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem 
como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução 
das obras, manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis. 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 328

 
 

  

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro 
Bom Jardim da Serra – SC 

CEP 88.640-000 
Fone: 49 3232-0196 

CNPJ: 82.844.754/0001-92  
  

“Capital das Águas” 
 

Página 38 de 39 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Por se tratar de empreitada por lote, os preços contratados constituirão a única 
e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, estando incluído nos mesmos 
os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  A 
inadimplência da CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO – Toda e qualquer ação trabalhista é de exclusiva responsabilidade da contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA 

14.1 -  A Contratada deverá oferecer, a título de garantia do Contrato, e conforme  o art. 56 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a importância de R$      (              ), correspondente  a  5%  do valor do mesmo, sob uma  das 
seguintes forma  “Caução em Dinheiro ou títulos da dívida pública,  Seguro-garantia ou Fiança Bancaria”, e 
deverá ser entregue para efetuar a Ordem de Início de Serviços. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na Guia de Recolhimento da prestação de garantia de execução, deverá constar 
o Nome da empresa e nº desta licitação. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia de execução prestada pelo contratado será liberada ou restituída 
após a execução do contrato, com a emissão do termo de recebimento definitivo. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia prestada para habilitação da empresa poderá ser revertida para a 
garantia de execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

15.1 - A CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato, providenciará sua publicação no Diário 
Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios (DOM) na forma de extrato, nos termos do art. 61, Parágrafo 
Único, da lei n. 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 

16.1 - Mediante Termo Aditivo aprovado pelo Prefeito Municipal, a Contratada fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 50% 
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato no caso de reformas, conforme Alínea “b” do Art. 
65 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

17.1 - Este Contrato regula-se pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 
supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado. Aos casos 
omissos aplicam-se os dispostos na Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ANÁLISE JURÍDICA 
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18.1 - A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela 
Assessoria Jurídica do Município, conforme Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOAQUIM/SC para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das 
obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo assinadas: 

BOM JARDIM DA SERRA ........ de ............................ de 2022. 

  

  

 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE                               

    BOM JARDIM DA SERRA - SC 

 

                       CONTRATADA 

Pedro Luiz Ostetto 

PREFEITO MUNICIPAL  

______________________ 

DIRETOR  

TESTEMUNHA: 

1 ___________________________     2 __________________________ 
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Bom Jesus

Câmara muniCiPal

003 2022
Publicação Nº 4263552

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CD9A00EE4DFC2B7D375A06DE7E3751DEC7BE085A

 

003º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.º 08/2020 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE BOM JESUS E A EMPRESA BETHA 
SISTEMAS LTDA. 
 

 
Código registro TCE: CD9A00EE4DFC2B7D375A06DE7E3751DEC7BE085A 
  
Pelo presente Termo, de um lado a Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus, Estado de Santa 
Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ nº 07.779.870/0001-50, neste ato 
representada por seu Presidente Sr. Diomedes Brandalize, e de outro lado a empresa Betha Sistemas 
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.456.865/0001-67 representada pelo Sr. Matias Meier, Gerente de 
Filial, CPF nº 042.536.629-43, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 
08/2020, para fazer constar as seguintes alterações: 
    • Considerando o disposto no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, que traz a possibilidade de 
alteração contratual “quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos”; 
    • Considerando que seria contrário ao princípio constitucional da eficiência administrativa promover novo 
certame licitatório com a readequação parcial do objeto contratado, uma vez que ocorreria paralisação parcial 
de serviços essenciais e também a inevitável retirada de servidores da frente de serviço visando novas e 
custosas capacitações individuais, considerando, que o ambiente web é solução tecnologicamente mais atual 
no mercado, de acordo com as necessidades de cada área de aplicação, permitindo o acesso em dispositivos 
móveis devidamente conectados à Internet, considerando que a unificação do banco hospedado em Datacenter 
sob responsabilidade da CONTRATADA, com atualizações automáticas, cruzamento de informações em real-
time reduzindo-se o tempo e os custos inerentes às atividades técnicas internas de manutenção, atualização e 
configuração contínua das bases replicadas, unificando-se assim, as rotinas, aumentando-se a performance e 
consequentemente a produtividade dos usuários e agilidade aos munícipes, além de  conferir maior 
padronização, segurança e celeridade às transações realizadas obedecidas as condições estabelecidas nas 
Leis nº 8.666/1993 e mediante as cláusulas e condições seguintes, aprovadas pelo setor jurídico. 
    • Considerando a solicitação apresentada pelo Secretário de Administração; 
    • Considerando a necessidade de continuidade dos serviços prestados; 
    • Considerando que o parecer jurídico, parte integrante deste processo, é pela Legalidade do aditamento; 
 
Cláusula Primeira –  Acresce-se, qualitativamente, o aplicativo Transparência, com usuários ilimitados, 
no valor de locação de R$ 209,48 (duzentos e nove reais e quarenta e oito centavos) mensal. Não haverá 
cobrança de valores referentes a implantação, conversão e treinamento do respectivo aplicativo. 

Cláusula Segunda – DO REAJUSTE 
Os valores dos novos sistemas contratados através deste instrumento será reajustado depois de decorrido 
o interregno mínimo de 12 meses da data de assinatura deste, com base no índice IPCA, apurado no 
período de referência. 
 
Cláusula Terceira - DAS DOTAÇÕES 
As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas na seguinte 
classificação:  
 
ÓRGÃO 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS  

UNIDADE 01 – CÂMARA DE VEREADORES 

PROJ/ATIV – MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

NAT. DESP. - 3.3.90.00.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 

FONTE DE RECURSO - 0.1.00.0000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

 
 
Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
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As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor. 
  
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as 
testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente. 
  

Bom Jesus/SC, 19 de outubro de 2022. 
        
 
______________________________________   ______________________________________   
CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS  BETHA SISTEMAS LTDA 
Diomedes Brandalize     Matias Meier 
CONTRATANTE     CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
01._________________________                          02._________________________ 
Nome: Célio Luiz Pozzan                    Nome: Rosana Xavier de Almeida 
CPF: xxx.595.519-xx                                         CPF:xxx.994.789-xx 
 
 
  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA 
 
 

• Atender às Leis Complementares nº 10/2000 e nº 131/2009. 
• Atender aos anexos da Lei nº 9.755/1998. 
• Atender aos preceitos e exigências da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de acesso à informação). 
• Disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia 

útil subsequente à data do registro contábil no respectivo SISTEMA, sem prejuízo do desempenho e da 
preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento, conforme 
legislação. 

• Integrarão o sistema todas as entidades da administração direta, as autarquias, as fundações, os fundos e as 
empresas estatais dependentes. 

• O sistema deverá permitir no mínimo a consulta de Receitas, Despesas, Patrimônio, Licitações, Compras, 
Contratos, Pessoal, Demonstrativos contábeis, Convênios e Obras Públicas. 

• Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente estabelecidos, o SISTEMA deverá gerar, 
para disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, pelo menos, as seguintes 
informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução orçamentária e 
financeira: 

• Quanto a despesa: 
• a) O Valor do empenho, liquidação e pagamento; 
• b) A classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, natureza da despesa e a fonte de 

recursos que financiam o gasto; 
• c) A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e 

de beneficiários previdenciários; 
• d) O procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com 

o número do correspondente processo; 
• e) O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso. 
• Quanto a receita, os valores das receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo sua natureza, 

relativas a: 
• a) Previsão; 
• b) Arrecadação. 
• Exibir as receitas organizadas por natureza, permitindo navegar em cada nível de seus respectivos subníveis, 

exibindo o total dos seguintes valores, por nível: Receita prevista, receita arrecadada. 
• Exibir as despesas organizadas por natureza, permitindo navegar em cada nível de seus respectivos 

subníveis, exibindo o total dos seguintes valores, por nível: Total de créditos, Fixado, Empenhado, Liquidada, 
Pago. 
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• Permitir visualizar os empenhos emitidos para cada fornecedor, os itens dos empenhos, a quantidade, o valor 
unitário e o valor total. 

• Permitir visualizar o tipo, número, data de emissão e data de pagamento dos documentos fiscais ligados a 
cada empenho. 

• Exibir os valores recebidos e/ou repassados de transferências financeiras por Unidade Orçamentária. 
• Permitir consultar despesa por unidade gestora, por natureza da despesa, permitindo navegar em cada nível 

da natureza, exibindo seus respectivos valores empenhados, liquidados e pagos. 
• Exibir informações detalhadas sobre diárias, tais como: Número da diária, local de saída, local de retorno, 

data de partida, data de retorno, objeto, valor unitário, quantidade. 
• Permitir visualizar as informações da nota de empenho, tais como: nº do empenho, programa, fonte de 

recurso, processo licitatório, modalidade, contrato, valor empenhado, liquidado, pago, retido, itens do 
empenho (descrição, valor unitário, quantidade, total) e documento fiscal (tipo, número, data de emissão e 
data de pagamento). 

• Possuir uma seção específica que permite a exibição das licitações realizadas pela entidade, juntamente com 
as etapas do processo, as modalidades, empresas participantes e ganhadoras, mercadorias com suas 
respectivas quantidades e cotações de cada participante, além dos responsáveis legais das empresas e a 
relação dos fornecedores impedidos de licitar. Possibilitar também a publicação dos documentos legais tais 
como editais, avisos retificações e toda a documentação vinculada ao certame. 

• Possuir uma seção específica que permite a exibição de todos os itens contratuais dos seus fornecedores de 
bens e serviços contratados pela entidade. Permitir também a publicação do contrato, na sua íntegra, para a 
visualização completa do documento bem como aditivos e outros possíveis documentos adicionais, 
possibilitando também o download dos mesmos. 

• Exibir informações detalhadas sobre os convênios, tais como: número, valor, data de assinatura, objeto, 
documentos e textos, participantes. 

• Possuir uma seção específica que apresenta a relação dos cargos e salários dos servidores da entidade, os 
valores calculados da folha de pagamento separando-os por entidade, secretaria, organograma, lotação e 
classificação, conforme seus respectivos planos de carreira. 

• Disponibilizar acesso público a todos os atos da administração pública, tais como, portarias, leis, decretos, 
licitações, contratos, aditivos, convênios, resoluções etc. 

• Permitir a recepção e exibição das licitações com a situação suspenso. 
• Possuir uma seção específica para exibição dos relatórios de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária, ambos compostos de uma série de demonstrativos contábeis, publicados em bases 
mensais, bimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais, conforme princípio constitucional da publicidade, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei nº 9.755/98. 

• Possuir uma seção específica de acesso à informação que possibilite ao cidadão efetuar questionamentos 
através de um canal direto com a entidade. Esta solicitação deve ser digital, gerando número de protocolo e 
possibilitando uma futura consulta sobre o status do pedido de informação, sempre respeitando prazos e 
normas estabelecidas pela Lei de acesso à informação. 

• Possuir uma seção específica de acesso à informação que possibilite consultar um relatório com estatísticas 
dos pedidos de informação já solicitados, os atendidos, prorrogados, deferidos e indeferidos, conforme 
preconiza a Lei de acesso à informação. 

• Permitir que as informações consultadas pelo cidadão possam ser exportadas em diferentes formatos como 
PDF, ODT, ODS e CSV, conforme os filtros disponibilizados nas consultas do sistema. 

• Permitir que as consultas disponibilizadas possam ser incorporadas no Portal Transparência próprio da 
Prefeitura. 

• Permitir consultar tributos arrecadados, receitas orçamentárias e receitas extra orçamentárias. 
• Permitir consultar empenhos emitidos, empenhos liquidados e pagamentos efetuados. 
• Possibilitar a interação de dados para realizar a inserção/atualização/exclusão de dados de Frotas junto aos 

sistemas estruturantes. 
• Permitir a interação de dados para realizar a inserção/atualização/exclusão de dados de Notas Fiscais junto 

aos sistemas estruturantes. 
• Disponibilizar consulta padrão de Notas Fiscais, cargos e vencimentos e adiantamentos. 
• Disponibilizar consulta padrão dos temas: folha de pagamento, servidores cedidos e recebidos, servidores 

públicos ativos, servidores e remunerações, servidores públicos, cargos e vencimentos, estagiários, 
servidores públicos ativos de educação, servidores e remunerações de educação. 

• Permitir consultar relatórios legais, gerados com base nos dados inseridos nos correspondentes sistemas de 
gestão. 

• Permitir acesso às informações de forma consolidada e por Entidade gestora municipal. 
• Enviar notificação informando sobre a falta de atualização dos dados a mais de 24 horas. 
• Permitir a busca por palavras-chave e redirecionamento às consultas e funcionalidades através dos resultados 

apresentados. 
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• Permitir a inserção/atualização/exclusão de dados de compras diretas junto aos sistemas estruturantes. 
• Permitir que nas consultas de informações disponibilizadas seja possível efetuar filtros por data (período), 

entidade e demais filtros pertinentes a cada consulta. 
• Permitir que os usuários administradores ou usuários permissionados, façam upload de arquivos para 

publicação na sessão de relatórios, até o tamanho de 100 MB nos formatos PDF, CSV, ODS, ODT, XLS, TXT, 
DOC, DOCX, XLSX, JPG,PNG,COT. 

• Permitir também, que os usuários permissionados possam relacionar anexos aos registros das consultas de 
licitações, contratos, convênios e obras, os anexos devem ter até 100MB nos formatos PDF, CSV, ODS, ODT, 
XLS, TXT, DOC, DOCX, XLSX, JPG, PNG, PPT, PPX, COT. 

• Permitir que a personalização da a exibição de máscara de CPF's e CNPJ's no portal. 
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004 2022
Publicação Nº 4263573

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A2BE5123292F270E681BC39F35E5728675360426

 

004º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
N.º 08/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
DE BOM JESUS E A EMPRESA BETHA 
SISTEMAS LTDA. 

  
Código registro TCE: A2BE5123292F270E681BC39F35E5728675360426 
 
Pelo presente Termo, de um lado a Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus, 
Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ nº 
07.779.870/0001-50, neste ato representado por seu Presidente Sr.  Diomedes 
Brandalize, e de outro lado a empresa Betha Sistemas Ltda, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 00.456.865/0001-67 representada pelo Sr. Matias Meier, resolvem entre si e na 
melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 08/2020, para fazer constar as seguintes 
alterações: 
 
Cláusula Primeira - DO REAJUSTE 
Os valores contratados serão reajustados conforme tabela abaixo (data-base 
outubro/2022) pelo índice IPCA acumulado no período (7,17%): 
 

 
 
 

Entidade Descriçã
o  
da NF 
 

Valor atual 
 

Período 
Propor
cional 
Sem 
Reajust
e (Dias) 
 

Valor 
Período 
Proporcional 
Sem 
Reajuste 
 

Períod
o 
Propo
rcional 
Com 
Reajus
te 
(Dias) 
 

Valor Período 
Proporcional 
Com Reajuste 
 

Total da nota 
do mês 
Outubro/202
2 (Reajuste 
Proporcional) 
 

Total da Nota 
com Reajuste 
Integral 

Câmara 
Municipal 
Bom Jesus 
 

Alug. Sist. 
Contabili
dade 
Cloud 
 

R$ 551,25 
 

27 R$ 496,13 
 

3 R$ 59,08 
 

R$ 555,20 
 

R$ 590,77 

Câmara 
Municipal 
Bom Jesus 
 

Alug. Sist. 
Folha de 
Pagamen
to Cloud 
 

R$ 551,25 
 

27 R$ 496,13 
 

3 R$ 59,08 
 

R$ 555,20 
 

R$ 590,77 

Câmara 
Municipal 
Bom Jesus 
 

Alug. Sist. 
Licitações 
e 
Compras 
 

R$ 385,88 
 

27 R$ 347,29 
 

3 R$ 41,35 
 

R$ 388,65 
 

R$ 413,55 

Câmara 
Municipal 
Bom Jesus 
 

Alug. Sist. 
Tesourari
a Cloud 
 

R$ 165,38 
 

27 R$ 148,84 
 

3 R$ 17,72 
 

R$ 166,57 
 

R$ 177,24 

TOTAL  R$ 1.653,76 
 

 R$ 1.488,39 
 

 R$ 177,23 
 

R$ 1.665,62 
 

R$ 1.772,33 
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Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA 
O prazo contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 
29/10/2022 até 28/10/2023. 
 
Cláusula Terceira - DAS DOTAÇÕES 
As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias 
consignadas na seguinte classificação: 
 
ÓRGÃO 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS  

UNIDADE 01 – CÂMARA DE VEREADORES 

PROJ/ATIV – MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

NAT. DESP. - 3.3.90.00.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 

FONTE DE RECURSO - 0.1.00.0000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

 
 
Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor. 
 
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, 
juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo 
mutuamente. 
 
  

Bom Jesus/SC, 18 de outubro de 2022. 
        
 
 
 

___________________________________________________ 
            Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus 

 Diomedes Brandalize 
   CONTRATANTE 

 
 
 
 

______________________________________ 
BETHA SISTEMAS LTDA. 

Matias Meier 
CONTRATADA 

 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 336

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
01._________________________                       02._________________________ 
Nome: Célio Luiz Pozzan                 Nome: Rosana Xavier de Almeida 
CPF: xxx.595.519-xx                                       CPF:xxx.994.789-xx 
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Bom Jesus do Oeste

Prefeitura

PORTARIA N°213/2022
Publicação Nº 4264545

PORTARIA Nº 213/22, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO SAUDE PARA SERVIDOR(A) MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDE licença para tratamento de Saúde a Servidor Público Municipal Sr. ELTON HENRIQUE DA SILVA, inscrito na matricula nº 
854-0, ocupante de cargo de secretário municipal, conforme Atestado Médico, no período de 17 de outubro a dia 31 de outubro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor com data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Pará-
grafo único do art. 3º do Decreto nº 4450 de 16 de setembro de 2013.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 17 de outubro de 2022.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº212/2022
Publicação Nº 4264542

PORTARIA Nº 212/22, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO SAUDE PARA SERVIDOR(A) MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDE licença para tratamento de Saúde a Servidor Público Municipal Sr. JOACIR RAFAEL HAAS, inscrito na matricula nº 775-7, 
ocupante de cargo de operador, conforme Atestado Médico, no período de 11 de outubro a dia 24 de outubro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor com data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Pará-
grafo único do art. 3º do Decreto nº 4450 de 16 de setembro de 2013.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 11 de outubro de 2022.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal
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Bom Retiro

Prefeitura

920.10.22 - PORT. INTERROMPE FÉRIAS ROSA L. P. SILVA
Publicação Nº 4263341

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 920/22 de 19.10.22

Interrompe Período de Férias por Necessidade do Serviço

O Prefeito do Município de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 69 e 70 da Lei Complementar nº 
01/03 de 02.12.03 (Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC);

Resolve:

Interromper férias da servidora Rosa Luiza Pereira da Silva diante da necessidade imprescindível do serviço, concedida pela portaria nº 
901/22 de 13.10.22, ora exercendo o cargo de Secretária de Saúde, restando-lhe 20 (vinte) dias, onde será interrompida a partir do dia 13 
de outubro de 2022, conforme acordo estabelecido, devendo assim, o restante em futuras negociações.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
19 de outubro de 2022.

Albino Gonçalves Padilha Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Prefeito Municipal Sec. Mun. Administração e Fazenda
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EDITAL CHAMADA PUBLICA SERVENTE 08 2022
Publicação Nº 4263340

 

 
 
 
 
 
 

EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 08, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

Estabelece normas para a Chamada Pública Emergencial 
destinada a prover vaga temporária de excepcional 
interesse público, na Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes. Sendo que dos candidatos aprovados no 
Processo Seletivo nº 005/2021 e nas Chamadas Públicas 
Nº 03/22, 04/22, 05/22 e 06/22, onde não foram supridas as 
necessidades do Município.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM RETIRO, no uso das atribuições que lhe conferem 
a nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/88, da Lei Nº 2019/10 de 04 de março de 2010 e Lei 
Nº 2464/20 de 18.11.20. 

 
Considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação, cultura e Esporte; 
 
Considerando que em virtude de não ter mais candidatos aprovados no Processo 

Seletivo nº 005/2021 e nas Chamadas Públicas Nº 03/22, 04/22, 05/22 e 06/22 e 07, torna 
público os procedimentos para a Chamada Pública para os cargos abaixo descritos, 
destinados ao provimento de vaga temporária, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes para o ano letivo de 2022. 

 
 

1.  DAS VAGAS 
3 
 
 
QUADRO DE VAGAS PARA MONITOR DE CRECHE  
 

Cargo Carga 
Horária 

Nº 
Vagas 

Turno Local 

Monitor de Creche 40 hs CR Matutino e 
Vespertino 

Centro de Educação Infantil 
Professor Alosir Moretti 

Monitor de Creche 40 hs CR Matutino e 
Vespertino 

Creche Irmã Paula 

Monitor de Creche 40 hs CR Matutino e 
Vespertino 

Creche Municipal Patrícia 
Deucher 

Monitor de Creche  40hs CR Matutino e 
Vespertino  

Creche Antônia Maria da 
Silva Vieira  
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2. CRONOGRAMA PREVISTO  
 

CRONOGRAMA  DATA OBSERVAÇÕES 
Publicação do Edital 21/10/22  
Inscrições 24 a 25/10/22 Dias úteis no horário das 

9:00 às 12:00 e das 14:00 
às 17:00 

Resultado das inscrições e homologação 26/10/22  
Prazo de recursos da homologação das 
inscrições 

27/10/22 Até as 17:00 horas 

Resultado dos recursos das inscrições 27/10/22 Após as 18 horas 
Divulgação da Classificação 28/10/22  
Prazo de recurso da Classificação 04/11/22 Até as 17:00 horas 
Divulgação do Resultado dos 
Recursos da Classificação 

04/11/22 Após as 18 horas 

Homologação do resultado da Classificação 07/11/22  
 
 

3. DA DIVULGACÃO 
 
3.1 A divulgação oficial do Processo de Chamamento Público dar-se-á através do Mural de 
Avisos na sede da Prefeitura Municipal de Bom Retiro, situada à Avenida Major Generoso, 
nº 350, Bairro São José, na internet (www.bomretiro.sc.gov.br), na Câmara de Vereadores 
e no Diário Oficial dos Municípios (DOM). 
 
4. DOS PROCEDIMENTOS 
 
4.1 Os candidatos interessados deverão dirigir-se à Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes.  situada na Prefeitura Municipal de Bom Retiro, à Avenida Major 
Generoso, 350, Bairro São José, no período de 24 a 25 de outubro de 2022, no horário das 
9h às 12h e das 14h às 17h, munidos de cópia dos seguintes documentos: 

a) Comprovante de nacionalidade brasileira, ou estrangeira, desde que sua situação 
no país esteja regularizada e permita o exercício de atividades laborativas 
remuneradas; 

b) Cópia do RG e CPF; 
c) Comprovante de quitação das obrigações eleitorais se eleitor; 
d) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
e) Comprovante da escolaridade necessária, e registro no órgão competente; 
f) Especialização na área, se possuir; 
g) Atestado de tempo de serviço na vaga que pretende concorrer, se possuir. 
h) Não se enquadrar nas vedações dos incisos XVI, XVII e §10 do art. 37 da CF de 

1988. 
 

4.2 Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo ou por qualquer outra forma não 
prevista neste Edital. 
 
4.3 É de inteira responsabilidade do candidato a entrega de toda documentação no ato da 
inscrição, evitando assim transtornos e cancelamento da inscrição.  
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4.4 O resultado e classificação dos candidatos será divulgado através do site da Prefeitura, 
www.bomretiro.sc.gov.br, no diário oficial dos Municípios, no mural da Prefeitura Municipal e no 
Mural da Câmara de Vereadores, no dia 05 de novembro de 2022. Os candidatos que forem 
classificados e convocados para a vaga e não estiverem com a documentação exigida na 
admissão serão automaticamente desclassificados. 
 
4.5 A seleção será realizada por Comissão composta de servidores públicos municipais da 
Prefeitura Municipal de Bom Retiro e previamente nomeada pelo Chefe do Poder Executivo. 
 
4.6 A pontuação decorrerá de acordo com a contagem decorrente dos títulos e tempo de 
serviço, obedecendo aos critérios constantes nas tabelas abaixo, de acordo com cada cargo: 
 
Para a vaga de monitor considerar: 
Tempo de serviço apresentado com declaração, 
comprovante da carteira de trabalho 
devidamente assinada, Portarias e outros.  

1,00 ponto para cada ano de serviço 
apresentado (limitado a 10 pontos) 

Certificado de conclusão do ensino médio  Obrigatório  
Graduação (Pedagogia com Habilitação em 
Educação Especial, Educação Especial, 
Educação Física) 

2,50 pontos 

Pós-Graduação (Especialização), na área da 
Educação  

5,00 pontos 

Pós-Graduação (Mestrado), na área da 
educação 

5,00 pontos 

 
 

5. CLASSIFICAÇÃO 
5.1 Caso os candidatos obtenham idêntica pontuação final, serão utilizados, os seguintes 
critérios de desempate, para fins de classificação:  

a) Maior grau de escolaridade (acadêmico); 
b) Candidatos com maior tempo de serviço, devidamente comprovado por certidão de 

tempo de serviço emitida pelo órgão empregador; 
c) Candidato de maior idade. 
 

6. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
6.1. O resultado final do Processo de Chamamento será homologado pelo Prefeito Municipal e 
o Decreto de Homologação será publicado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Bom 
Retiro, na Câmara de Vereadores, no Diário Oficial dos Municípios e no Site Oficial do 
Município de Bom Retiro (www.bomretiro.sc.gov.br). 
 
7. DA CONTRATAÇÃO 
 
7.1 O candidato selecionado no presente Processo de Chamamento poderá ser convocado por 
meio de edital, e-mail ou telefone que deverá manter atualizado, que será publicado no mural 
público da Prefeitura Municipal de Bom Retiro, na Câmara Municipal de Vereadores e no site 
Oficial do Município (www.bomretiro.sc.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios – DOM, sendo 
que atuará na Secretaria Municipal de Educação. 
 
8. DAS DISPOSICÕES GERAIS 
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8.1 A Seleção neste Processo de Chamamento Público, assegurará apenas a expectativa de 
direito à contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das 
disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Secretaria Municipal 
de Educação, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Chamamento 
Público. 
 
8.2 Na desistência, renúncia ou eliminação de algum candidato selecionado dentro do número 
de vagas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, obedecendo-se a ordem rigorosa 
de classificação. 
 
8.3 A rescisão do contrato administrativo ocorrerá: 

a) A pedido do contratado; 
b) Pela conveniência da administração, a juízo da autoridade que procedeu a contratação 
ou por interesse público justificável; 
c) Pelo cometimento da infração contratual, apurada em processo sumário; 
d) Pelo decurso dos prazos estabelecidos neste edital; 
 

8.4 Todos os classificados ficam cientes que o prazo contratual poderá ser inferior a um ano. 
 
8.5 O candidato convocado deverá comparecer no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar 
do Edital de Convocação ou convocação via telefone, munido da documentação exigida para o 
cargo. 
 
8.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora e Fiscalizadora do 
Processo de Chamamento Público, no que couber. 
 

Bom Retiro, em 21 de outubro de 2022. 
 
 
 

Albino Gonçalves Padilha                                                           Jocemar da Silva 
Prefeito Municipal                                                         Secretário Mun. de Educação,  
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ANEXO I  
 

 FICHA DE INSCRIÇÃO CHAMADA PÚBLICA 
 

Número de Inscrição:    

Nome: 
Nome Pai: 
Nome Mãe: 
RG: CPF: Data Nasc: 
Estado Civil: Número de Filhos: Sexo: 
Título Eleitoral: Zona: Seção: 
Endereço: Nº: 
Bairro: Cidade: 
Fone Resid: Celular: 
Fone Recado: E-mail: 
Deficiente: Tipo de Deficiência: 

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo total 
responsabilidade pelo preenchimento desta ficha, bem como, pelos dados declarados nesta 
ficha de inscrição, conforme cópia dos documentas em anexo, declarando explicitamente 
conhecer e aceitar as normas e regulamento estabelecidos no Edital de Chamada Pública Nº 
08/2022 e todas as disposições nele contidas. 

                  

DADOS FUNCIONAIS: 

Cargo: 
Formação: 

USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO: (EM VERMELHO) 
HABILITAÇÃO: 
 

PONTUAÇÃO: 

       
 
Bom Retiro, ______/______/______. 
 
 
  

 Assinatura do(a) Candidato(a)   Assinatura do Recebedor 
Responsável 
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ANEXO II 
  
  
 
 

DECLARAÇÃO 
  

  
  
Eu,___________________________________________________________

________, portador (a) do RG n.____________________________, inscrito (a) no 
CPF sob o n. __________________________________, DECLARO para todos os 
efeitos legais, não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou 
de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, 
aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou 
municipal. 

 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO. 
 
 
  
Bom Retiro/SC, ________ de ________________de 2022. 

  
 
 
 
  

_______________________________________ 
DECLARANTE 
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ANEXO III 
  

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO OU NÃO DE CARGOS 
  

                        

Eu,_________________________________________________________________, 

portador (a) do RG n.____________________________, inscrito (a) no CPF sob o n. 

__________________________________, declaro sob pena de responsabilidade, 

que: 

(   ) NÃO MANTENHO outro vínculo empregatício em caráter permanente ou 

temporário com qualquer entidade pública federal, estadual, ou municipal, que impeça 

minha admissão ao quadro de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Bom 

Retiro na função de ________________________________________. Caso venha a 

assumir vínculo nestas condições, assumo o compromisso de comunicar esta 

Secretaria no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

 (  ) MANTENHO vínculo público, exercendo o cargo de 

____________________________, pertencente  à  estrutura do  órgão 

__________________ , sujeito(a) a carga horária de ______ horas semanais, que 

cumpro nos dias e horários abaixo descriminados e conforme declaração anexa 

expedida por _____________________________________ 

                        Por ser expressão de verdade, firmo a presente. 

  
  
                                                        Bom Retiro, ___ de ___________ de 2022. 

 
  

 
 

__________________________________________ 
Assinatura do declarante 
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ANEXO IV 
  

TERMO DE DESISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO TEMPORÁRIA 
(PEDIDO DE FIM DE FILA) 

  
Eu__________________________________, portador (a) do R.G. nº_____________, 

residente à Rua: _________________________________________________, nº 

______, bairro _______________________, na cidade de Bom Retiro, Estado de 

Santa Catarina, declaro a desistência do cargo de _________________________ da 

Chamada Pública nº 08/2022. 

Declaro para os devidos fins, que fui convocado pela Secretaria Municipal de 

__________________________, do Município de Bom Retiro, a tomar posse do 

cargo de __________________, sob classificação nº _____ da listagem final 

homologada da Chamada Pública nº 08/2022, vem manifestar de livre e espontânea 

vontade a desistência de assumi-lo neste momento, e solicito reposicionamento ao 

final da fila de aprovados, observando-se a ordem classificatória do certame. Estou 

ciente de que minha nomeação poderá ou não se efetivar no período de vigência da 

referida Chamada Pública. 

 

Bom Retiro, ____ de _____________ de ______ 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO V 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO  
  

  
  

Eu,___________________________________________________________
________, portador (a) do RG n.____________________________, inscrito (a) no 
CPF sob o n. __________________________________, DECLARO para todos os 
efeitos legais, não  pertenço ao grupo de risco para a Covid 19.  

 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.  
 
 

  
Bom Retiro/SC, ________ de ________________de 2022.  
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Botuvera

Prefeitura

EDITAL DO P.L. N 082/2022 - P.P. N 49/2022-SRP - SERVIÇOS DE RECAPAGENS EM GERAL
Publicação Nº 4264178

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A895E43ADED2DD12503ACE04139AB0FF27F2DB8E
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ
Processo Licitatório Nº 082/2022 - Pregão Presencial Nº 49/2022

O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ/SC, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta Licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, para CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE RECAPAGENS EM GERAL, para a Secretaria de Administração. Inicio de envio propos-
tas dia 21/10/2022, Finalização de envio de propostas data de 04/11/2022, sessão de abertura será em 04/11/2022 às 14:00 H, (horário 
de Brasília), conforme especificado no Edital. Edital encontrase disponível no site botuvera.atende.net Informações pelo telefone (47) 3359-
3210 e e-mail: licitacao2@botuvera.sc.gov.br. 

Botuverá, 21 de Outubro de 2022

Vilson José Gianesini
Secretario de Trasnportes
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Braço do Trombudo

Prefeitura

EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 154/2022
Publicação Nº 4263933

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BEA708FCB525A25B158367348FE61D861705964F
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO – SC
TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERV. ENG. Nº 154/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
A prefeitura Municipal de Braço do Trombudo/SC torna público para conhecimento dos interessados que às 09:00 Horas do dia 07/11/2022, 
estará selecionando melhor proposta para: Contratação de empresa especializada para construção de muro de contenção por Gabião e 
restauração de pavimentação na Rua Duque de Caxias no Município de Braço do Trombudo/SC através do repasse de recurso do Governo 
do Estado de Santa Catarina. Maiores informações serão fornecidas pelo Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, fone (47) 3547-0179 
ou no e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br.

Braço do Trombudo/SC, 20/10/2022.

Nildo Melmestet - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO CANDIDATOS APTOS PARA ELEIÇÃO DE SUPLENTES CONSELHEIRO TUTELAR – 2022
Publicação Nº 4263384

HOMOLOGAÇÃO CANDIDATOS APTOS PARA ELEIÇÃO DE SUPLENTES CONSELHEIRO TUTELAR – 2022

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – CMDCA, de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais em conformidade com as determinações constantes no Edital nº 001/2022 e Lei Municipal nº 0916/2019 de 09/04/2019, 
e da aprovação em prova de conhecimentos:

TORNA PÚBLICO o seguinte:

Art. 1°. Atendendo os dispositivos e normas estabelecidas no edital para eleição de Suplente Conselheiro Tutelar e não tendo recursos fica 
HOMOLOGADO o resultado da prova dos candidatos abaixo relacionadas em ordem numérica de inscrição:

N° Insc. Candidato Data Nascimento Nota da prova
001 ARCIA DE OLIVEIRA 09/12/1963 9,00
002 SONI KOENIG TRUPPEL 30/10/1964 9,00

Art. 2°. Esta homologação preliminar entra em vigor na data e sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Braço do Trombudo/SC, 21 de outubro de 2022.

Moises da Silva
Presidente do CMDCA

mailto:licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br
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Brusque

Prefeitura

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 518-2022
Publicação Nº 4263961

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1732/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 656 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 518/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1732/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: MARCELO CADILHAC  CPF/CNPJ: 112.076.039-96 
Endereço: RUA WALTER BARTELD - SN casa   
Complemento: casa   
Bairro: ZANTAO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.357-360 
Cadastro Imobiliario: 7269828700 Inscrição Imobiliaria: 01.18.009.0450.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 7269828700, Matrícula 45078, Endereço CARLOS RISTOW , nº 363 , Bairro PRIMEIRO DE MAIO , 
Brusque/SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte MARCELO CADILHAC CPF: nº 112.076.039-96 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP 
que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 TERRENO BALDIO (CADASTRO 714356) ALTERADO 

PARA O NOVO CADASTRO IMOBILIÁRIO 7269828700 
COM ÁREA CONSTRUÍDA 394,72 METROS E UTILIZAÇÃO 
RESIDENCIAL, CONFORME HABITE-SE 337/2022. 

394.72 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo HB 337/2022; ALVARÁ 690/2021. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 519-2022
Publicação Nº 4263962

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1381/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 657 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 519/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1381/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: L.J ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CPF/CNPJ: 17.100.650/0001-01 
Endereço: RODOVIA IVO SILVEIRA - SC 108 - 1650  
Complemento:  
Bairro: BATEAS  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-201 
Cadastro Imobiliario: 654892 Inscrição Imobiliaria: 01.10.016.0980.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 654892, Matrícula 85301, Endereço IVO SILVEIRA - SC 108 , nº 1650 , Bairro BATEAS , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte L.J ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CPF: nº 17.100.650/0001-01 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rodovia IVO SILVEIRA, BATEAS, tem 03 valores de seções: 

124,9133, 143,6529 e 106,3382. Porém o valor de R$ 
106,3382 não consta na planta genérica de valores. 
Unificadas as seções para o valor de 124,9133. 

1500 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 520-2022
Publicação Nº 4263963

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1380/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 658 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 520/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1380/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: L.J ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CPF/CNPJ: 17.100.650/0001-01 
Endereço: RODOVIA IVO SILVEIRA - SC 108 - 1650  
Complemento:  
Bairro: BATEAS  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-201 
Cadastro Imobiliario: 72844981 Inscrição Imobiliaria: 01.10.016.1030.002 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 72844981, Matrícula 85303, Endereço IVO SILVEIRA - SC 108 , nº 1700 , Bairro BATEAS , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte L.J ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CPF: nº 17.100.650/0001-01 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rodovia IVO SILVEIRA, BATEAS, tem 03 valores de seções: 

124,9133, 143,6529 e 106,3382. Porém o valor de R$ 
106,3382 não consta na planta genérica de valores. 
Unificadas as seções para o valor de 124,9133. 

6750.4 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo PG 7126/2020: GALPÃO INDL HABITE-SE 357/2019. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 521-2022
Publicação Nº 4263964

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1384/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 659 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 521/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1384/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: L.J ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CPF/CNPJ: 17.100.650/0001-01 
Endereço: RODOVIA IVO SILVEIRA - SC 108 - 1650  
Complemento:  
Bairro: BATEAS  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-201 
Cadastro Imobiliario: 654876 Inscrição Imobiliaria: 01.10.016.1030.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 654876, Matrícula 85303, Endereço IVO SILVEIRA - SC 108 , nº , Bairro BATEAS , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte L.J ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CPF: nº 17.100.650/0001-01 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rodovia IVO SILVEIRA, BATEAS, tem 03 valores de seções: 

124,9133, 143,6529 e 106,3382. Porém o valor de R$ 
106,3382 não consta na planta genérica de valores. 
Unificadas as seções para o valor de 124,9133. 

250.58 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 522-2022
Publicação Nº 4263966

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1697/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 660 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 522/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1697/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: SIDNEI CHAVES SILVA CPF/CNPJ: 029.673.659-71 
Endereço: RUA JOAO BATISTA DEBATIM - 177 01.20.012.6721.003 (mei)  
Complemento: 01.20.012.6721.003 (mei)  
Bairro: AGUAS CLARAS  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.353-680 
Cadastro Imobiliario: 828130 Inscrição Imobiliaria: 01.07.004.9009 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 828130, Matrícula 59408, Endereço POÇO FUNDO , nº , Bairro POCO FUNDO , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte SIDNEI CHAVES SILVA CPF: nº 029.673.659-71 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP 
que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 ALTERAÇÃO NA ALÍQUOTA DE CÁLCULO DO IPTU PARA 0 m² 

 O TERRENO BALDIO/SEM EDIFICAÇÃO, DEVIDO A  
 PAVIMENTAÇÃO NA RUA POÇO FUNDO. RECÁLCULOS  
 DE IPTU SOMENTE PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO  
 2023. CASO O PROPRIETÁRIO CONCORDE COM A  
 ALTERAÇÃO EFETUADA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE  

 COMPARECER NA PREFEITURA.  

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 523-2022
Publicação Nº 4263967

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1153/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 661 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 523/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1153/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: FJM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI CPF/CNPJ: 31.018.529/0001-66 
Endereço: RUA SEVERINO BOTAMELLI - 76 CASA  
Complemento: CASA  
Bairro: PLANALTO  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.356-321 
Cadastro Imobiliario: 1128310 Inscrição Imobiliaria: 01.20.004.3562 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 1128310, Matrícula 36923, Endereço FLORIANOPOLIS , nº 1577 , Bairro PRIMEIRO DE MAIO , 
Brusque/SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte FJM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI CPF: nº 31.018.529/0001-66 o contribuinte de acordo 
com os dados da correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo Cadastro Imobiliário(Terreno) Gerado a partir das informações do Cadastro Imobiliário:254967. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 

0.00 Rua FLORIANOPOLIS, PRIMEIRO DE MAIO, tem 02 valores 0 m² 
de seção: 192,6778 e 240,7185. O valor 192,6778 não 
consta na planta genérica de valores. Diante disso 
necessário unificar os valores da seção para 240,7185. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 524-2022
Publicação Nº 4263968

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1698/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 662 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 524/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1698/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: AUGUSTO DOS SANTOS - ESPÓLIO  CPF/CNPJ: 030.622.459-30 
Endereço: RUA ANTONIO JACO PAZA - 67   
Complemento:   
Bairro: POCO FUNDO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.357-064 
Cadastro Imobiliario: 828149 Inscrição Imobiliaria: 01.07.004.9012 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 828149, Matrícula 59407, Endereço POÇO FUNDO , nº , Bairro POCO FUNDO , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte AUGUSTO DOS SANTOS - ESPÓLIO CPF: nº 030.622.459-30 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 ALTERAÇÃO NA ALÍQUOTA DE CÁLCULO DO IPTU PARA 0 m² 

 O TERRENO BALDIO/SEM EDIFICAÇÃO, DEVIDO A  
 PAVIMENTAÇÃO NA RUA POÇO FUNDO. RECÁLCULOS  
 DE IPTU SOMENTE PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO  
 2023. CASO O PROPRIETÁRIO CONCORDE COM A  
 ALTERAÇÃO EFETUADA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE  

 COMPARECER NA PREFEITURA.  

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 525-2022
Publicação Nº 4263969

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1309/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 663 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 525/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1309/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: GILMAR JOSE MORESCO CPF/CNPJ: 493.286.119-20 
Endereço: RUA ALBERTO HECKERT - 105 morisa moveis  
Complemento: morisa moveis  
Bairro: STEFFEN  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-030 
Cadastro Imobiliario: 254878 Inscrição Imobiliaria: 01.20.004.3509.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 254878, Matrícula 22816, Endereço FLORIANOPOLIS , nº 1585 , Bairro PRIMEIRO DE MAIO , 
Brusque/SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte GILMAR JOSE MORESCO CPF: nº 493.286.119-20 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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0.00 Rua FLORIANOPOLIS, PRIMEIRO DE MAIO, tem 02 valores 191.77 m² 
de seção: 192,6778 e 240,7185. O valor 192,6778 não 
consta na planta genérica de valores. Diante disso 
necessário unificar os valores da seção para 240,7185. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 526-2022
Publicação Nº 4263970

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1468/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 664 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 526/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1468/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: MARCELO JORGE MARTA  CPF/CNPJ: 254.374.758-37 
Endereço: RUA ANTONIO MAFFEZZOLLI - 61   
Complemento:   
Bairro: SAO LUIZ   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.351-370 
Cadastro Imobiliario: 924580 Inscrição Imobiliaria: 01.12.008.0208.009 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 924580, Matrícula 71432, Endereço ERNESTO CONTESINI , nº 20 , Bairro SANTA RITA , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte MARCELO JORGE MARTA CPF: nº 254.374.758-37 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
290.80 ÁREA DO LOTE ALTERADA DE 290,80 METROS PARA 76.8 m² 

 569,10 METROS, CONFORME MATRÍCULA 69081  
 (TERRENO). RECÁLCULOS DE IPTU SOMENTE PARA O  
 PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO 2023. CASO O  
 PROPRIETÁRIO CONCORDE COM A ALTERAÇÃO  
 EFETUADA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE COMPARECER  

 NA PREFEITURA.  

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo 21868/2022. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 527-2022
Publicação Nº 4263974

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1684/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 665 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 527/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1684/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: VANDERLI MONTIBELLER CPF/CNPJ: 003.559.459-40 
Endereço: RODOVIA DEPUTADO ANTONIO HEIL (SC 486) - 250  
Complemento:  
Bairro: SANTA TEREZINHA  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.352-288 
Cadastro Imobiliario: 72849533 Inscrição Imobiliaria: 01.01.015.0140.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 72849533, Matrícula 86789, Endereço ITAJAI , nº , Bairro LIMOEIRO , Brusque/SC, da alteração da 
área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte VANDERLI MONTIBELLER CPF: nº 003.559.459-40 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 528-2022
Publicação Nº 4263975

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1235/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 666 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 528/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1235/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: RENATO SOEIRA  CPF/CNPJ: 798.785.559-68 
Endereço: RODOVIA IVO SILVEIRA - SC 108 - 720   
Complemento:   
Bairro: BATEAS   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-201 
Cadastro Imobiliario: 658227 Inscrição Imobiliaria: 01.11.008.2681.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 658227, Matrícula 10945, Endereço IVO SILVEIRA - SC 108 , nº 720 , Bairro STEFFEN , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte RENATO SOEIRA CPF: nº 798.785.559-68 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rodovia IVO SILVEIRA, STEFFEN, constava com valor de 

seção 166,6706. No entanto, conforme planta genérica o 
valor correto é 225,156 m². 

120.96 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 529-2022
Publicação Nº 4263976

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1234/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 667 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 529/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1234/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: RENATO SOEIRA  CPF/CNPJ: 798.785.559-68 
Endereço: RODOVIA IVO SILVEIRA - SC 108 - 720   
Complemento:   
Bairro: BATEAS   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-201 
Cadastro Imobiliario: 110159 Inscrição Imobiliaria: 01.11.008.2680.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 110159, Matrícula 10943, Endereço IVO SILVEIRA - SC 108 , nº 720 , Bairro STEFFEN , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte RENATO SOEIRA CPF: nº 798.785.559-68 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rodovia IVO SILVEIRA, STEFFEN, constava com valor de 

seção 166,6706. No entanto, conforme planta genérica o 
valor correto é 225,156 m². 

81.4 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 530-2022
Publicação Nº 4263979

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1134/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 668 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 530/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1134/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: SILVIO HELENO NICHELLATTI  CPF/CNPJ: 818.085.189-34 
Endereço: RUA HENRIQUE LUIZ GALASSINI - 70   
Complemento:   
Bairro: SAO LUIZ   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.351-360 
Cadastro Imobiliario: 735140 Inscrição Imobiliaria: 01.08.005.1118.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 735140, Matrícula 49820, Endereço JOAO XXIII , nº , Bairro PRIMEIRO DE MAIO , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte SILVIO HELENO NICHELLATTI CPF: nº 818.085.189-34 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência 
AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua JOAO XXIII, PRIMEIRO DE MAIO, valor da seção 

136,8016. O valor 87,4429 não consta na planta genérica de 
valores. A seção foi unificada ao valor de 136,8016. 

226.62 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo PG 320/2020: HB 226/2018 JULHO/2018 226,62 RES/coml (mostra nr 590). 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 531-2022
Publicação Nº 4263981

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1467/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 669 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 531/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1467/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: DARCI LUIS SILVA  CPF/CNPJ: 614.692.039-87 
Endereço: RUA NAIR REICHERDT - 200   
Complemento:   
Bairro: GUARANI   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.350-535 
Cadastro Imobiliario: 924571 Inscrição Imobiliaria: 01.12.008.0208.008 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 924571, Matrícula 71431, Endereço ERNESTO CONTESINI , nº 20 , Bairro SANTA RITA , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte DARCI LUIS SILVA CPF: nº 614.692.039-87 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
290.80 ÁREA DO LOTE ALTERADA DE 290,80 METROS PARA 76.29 m² 

 569,10 METROS, CONFORME MATRÍCULA 69081  
 (TERRENO). RECÁLCULOS DE IPTU SOMENTE PARA O  
 PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO 2023. CASO O  
 PROPRIETÁRIO CONCORDE COM A ALTERAÇÃO  
 EFETUADA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE COMPARECER  

 NA PREFEITURA.  

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo PG 21868/2022. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 364

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 532-2022
Publicação Nº 4263982

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1515/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 670 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 532/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1515/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: CARLOS EDUARDO DA LUZ  CPF/CNPJ: 711.840.319-91 
Endereço: RUA NOVA TRENTO - 586 fundos   
Complemento: fundos   
Bairro: AZAMBUJA   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.353-401 
Cadastro Imobiliario: 659967 Inscrição Imobiliaria: 01.07.002.6920 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 659967, Matrícula 24732, Endereço POÇO FUNDO , nº , Bairro POCO FUNDO , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte CARLOS EDUARDO DA LUZ CPF: nº 711.840.319-91 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 ALTERAÇÃO NA ALÍQUOTA DO CÁLCULO DE IPTU PARA 0 m² 

 O TERRENO BALDIO/SEM EDIFICAÇÃO, DEVIDO A  
 PAVIMENTAÇÃO NA RUA POÇO FUNDO. RECÁLCULOS  
 DE IPTU SOMENTE PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO  
 2023. CASO O PROPRIETÁRIO CONCORDE COM A  
 ALTERAÇÃO EFETUADA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE  

 COMPARECER NA PREFEITURA.  

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 533-2022
Publicação Nº 4263985

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1470/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 671 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 533/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1470/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: ELISON COMPER  CPF/CNPJ: 010.198.189-99 
Endereço: RUA CAMBORIU - 139 CASA 1   
Complemento: CASA 1   
Bairro: SANTA RITA   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.352-150 
Cadastro Imobiliario: 924601 Inscrição Imobiliaria: 01.12.008.0208.011 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 924601, Matrícula 71434, Endereço ERNESTO CONTESINI , nº 20 , Bairro SANTA RITA , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte ELISON COMPER CPF: nº 010.198.189-99 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 ÁREA DO LOTE ALTERADA DE 290,80 METROS PARA 76.29 m² 

 569,10 METROS, CONFORME MATRÍCULA 69081  
 (TERRENO). RECÁLCULOS DE IPTU SOMENTE PARA O  
 PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO 2023. CASO O  
 PROPRIETÁRIO CONCORDE COM A ALTERAÇÃO  
 EFETUADA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE COMPARECER  

 NA PREFEITURA.  

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo 21868/2022. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 534-2022
Publicação Nº 4263988

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1065/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 672 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 534/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1065/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: EUWALDO FURBRINGER  CPF/CNPJ: 082.291.719-04 
Endereço: RUA GERMANO MORSCH - 171   
Complemento:   
Bairro: STEFFEN   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-120 
Cadastro Imobiliario: 383864 Inscrição Imobiliaria: 01.11.012.2622.002 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 383864, Matrícula 4576, Endereço VALDIR ZORRER , nº SN , Bairro STEFFEN , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte EUWALDO FURBRINGER CPF: nº 082.291.719-04 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua VALDIR ZORRER, STEFFEN, tem 02 valores de seção: 

47,129 e 40,9815. O valor de R$ 40,9815 não consta na 
planta genérica. As seções serão unificadas para o valor de 
47,129. 

12 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 535-2022
Publicação Nº 4263990

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1064/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 673 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 535/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1064/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: EUWALDO FURBRINGER  CPF/CNPJ: 082.291.719-04 
Endereço: RUA GERMANO MORSCH - 171   
Complemento:   
Bairro: STEFFEN   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-120 
Cadastro Imobiliario: 383880 Inscrição Imobiliaria: 01.11.012.2622.004 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 383880, Matrícula 4576, Endereço VALDIR ZORRER , nº SN , Bairro STEFFEN , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte EUWALDO FURBRINGER CPF: nº 082.291.719-04 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua VALDIR ZORRER, STEFFEN, tem 02 valores de seção: 

47,129 e 40,9815. O valor de R$ 40,9815 não consta na 
planta genérica. As seções serão unificadas para o valor de 
47,129. 

24 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 536-2022
Publicação Nº 4263991

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1063/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 674 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 536/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1063/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: EUWALDO FURBRINGER  CPF/CNPJ: 082.291.719-04 
Endereço: RUA GERMANO MORSCH - 171   
Complemento:   
Bairro: STEFFEN   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-120 
Cadastro Imobiliario: 383872 Inscrição Imobiliaria: 01.11.012.2622.003 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 383872, Matrícula 4576, Endereço VALDIR ZORRER , nº SN , Bairro STEFFEN , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte EUWALDO FURBRINGER CPF: nº 082.291.719-04 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua VALDIR ZORRER, STEFFEN, tem 02 valores de seção: 

47,129 e 40,9815. O valor de R$ 40,9815 não consta na 
planta genérica. As seções serão unificadas para o valor de 
47,129. 

18 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 537-2022
Publicação Nº 4263992

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1062/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 675 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 537/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1062/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: OSNILDO FUCHS  CPF/CNPJ: 093.328.559-00 
Endereço: RUA GERMANO MORSCH - 200   
Complemento:   
Bairro: STEFFEN   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-120 
Cadastro Imobiliario: 383830 Inscrição Imobiliaria: 01.11.012.2573.003 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 383830, Matrícula 791, Endereço VALDIR ZORRER , nº SN , Bairro STEFFEN , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte OSNILDO FUCHS CPF: nº 093.328.559-00 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua VALDIR ZORRER, STEFFEN, tem 02 valores de seção: 

47,129 e 40,9815. O valor de R$ 40,9815 não consta na 
planta genérica. As seções serão unificadas para o valor de 
47,129. 

90 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 538-2022
Publicação Nº 4263994

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1061/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 676 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 538/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1061/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: OSNILDO FUCHS  CPF/CNPJ: 093.328.559-00 
Endereço: RUA GERMANO MORSCH - 200   
Complemento:   
Bairro: STEFFEN   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-120 
Cadastro Imobiliario: 383821 Inscrição Imobiliaria: 01.11.012.2573.002 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 383821, Matrícula 791, Endereço VALDIR ZORRER , nº SN , Bairro STEFFEN , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte OSNILDO FUCHS CPF: nº 093.328.559-00 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua VALDIR ZORRER, STEFFEN, tem 02 valores de seção: 

47,129 e 40,9815. O valor de R$ 40,9815 não consta na 
planta genérica. As seções serão unificadas para o valor de 
47,129. 

168 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 371

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 539-2022
Publicação Nº 4263995

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1424/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 677 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 539/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1424/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: MATILDE HOCHSPRUNG ALVES DA SILVA  CPF/CNPJ: 021.410.459-16 
Endereço: RUA ERNESTO BIANCHINI - 548 Casa   
Complemento: Casa   
Bairro: RIO BRANCO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.350-701 
Cadastro Imobiliario: 179035 Inscrição Imobiliaria: 01.26.012.3856.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 179035, Matrícula 57912, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 548 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte MATILDE HOCHSPRUNG ALVES DA SILVA CPF: nº 021.410.459-16 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

116.64 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 372

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 540-2022
Publicação Nº 4263997

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1266/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 678 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 540/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1266/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: HELIO DA SILVA  CPF/CNPJ: 163.154.569-87 
Endereço: RUA SANTA CRUZ - 919   
Complemento:   
Bairro: AGUAS CLARAS   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.353-600 
Cadastro Imobiliario: 125091 Inscrição Imobiliaria: 01.20.003.0025.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 125091, Matrícula 0, Endereço FLORIANOPOLIS , nº 1780 , Bairro PRIMEIRO DE MAIO , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte HELIO DA SILVA CPF: nº 163.154.569-87 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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0.00 Rua FLORIANOPOLIS, PRIMEIRO DE MAIO, tem 02 valores 130 m² 
de seção: 192,6778 e 240,7185. O valor 192,6778 não 
consta na planta genérica de valores. Diante disso 
necessário unificar os valores da seção para 240,7185. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 541-2022
Publicação Nº 4263998

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1265/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 679 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 541/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1265/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: HELIO DA SILVA  CPF/CNPJ: 163.154.569-87 
Endereço: RUA SANTA CRUZ - 919   
Complemento:   
Bairro: AGUAS CLARAS   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.353-600 
Cadastro Imobiliario: 72887141 Inscrição Imobiliaria: 01.20.003.0351.004 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 72887141, Matrícula 28358, Endereço FLORIANOPOLIS , nº 1770 , Bairro PRIMEIRO DE MAIO , 
Brusque/SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte HELIO DA SILVA CPF: nº 163.154.569-87 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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0.00 Rua FLORIANOPOLIS, PRIMEIRO DE MAIO, tem 02 valores 258.94 m² 
de seção: 192,6778 e 240,7185. O valor 192,6778 não 
consta na planta genérica de valores. Diante disso 
necessário unificar os valores da seção para 240,7185. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 542-2022
Publicação Nº 4263999

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1264/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 680 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 542/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1264/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: HELIO DA SILVA  CPF/CNPJ: 163.154.569-87 
Endereço: RUA SANTA CRUZ - 919   
Complemento:   
Bairro: AGUAS CLARAS   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.353-600 
Cadastro Imobiliario: 125121 Inscrição Imobiliaria: 01.20.003.0351.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 125121, Matrícula 28358, Endereço FLORIANOPOLIS , nº 1770 , Bairro PRIMEIRO DE MAIO , 
Brusque/SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte HELIO DA SILVA CPF: nº 163.154.569-87 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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0.00 Rua FLORIANOPOLIS, PRIMEIRO DE MAIO, tem 02 valores 75.6 m² 
de seção: 192,6778 e 240,7185. O valor 192,6778 não 
consta na planta genérica de valores. Diante disso 
necessário unificar os valores da seção para 240,7185. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 543-2022
Publicação Nº 4264000

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1808/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 681 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 543/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1808/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: ANA FLAVIA MULLER BURIGO CPF/CNPJ: 035.995.359-06 
Endereço: RUA DOUTOR WALDIR WALENDOWSKY - 300 APTO. 202  
Complemento: APTO. 202  
Bairro: JARDIM MALUCHE  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.354-500 
Cadastro Imobiliario: 650110 Inscrição Imobiliaria: 01.14.007.0074.097 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 650110, Matrícula 18744, Endereço RODRIGUES ALVES , nº 165 , Bairro CENTRO I , Brusque/SC, 
da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte ANA FLAVIA MULLER BURIGO CPF: nº 035.995.359-06 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência 
AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Utilização "serviço" alterada para "comercial". 17.14 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 544-2022
Publicação Nº 4264001

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1790/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 682 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 544/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1790/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: ANA FLAVIA MULLER BURIGO CPF/CNPJ: 035.995.359-06 
Endereço: RUA DOUTOR WALDIR WALENDOWSKY - 300 APTO. 202  
Complemento: APTO. 202  
Bairro: JARDIM MALUCHE  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.354-500 
Cadastro Imobiliario: 649171 Inscrição Imobiliaria: 01.14.007.0074.003 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 649171, Matrícula 18744, Endereço RODRIGUES ALVES , nº 165 , Bairro CENTRO I , Brusque/SC, 
da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte ANA FLAVIA MULLER BURIGO CPF: nº 035.995.359-06 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência 
AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Utilização "serviço" alterada para "comercial". 80.31 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 545-2022
Publicação Nº 4264002

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1425/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 683 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 545/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1425/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: CIRIAM ENOQUE CRISPIM  CPF/CNPJ: 932.068.959-87 
Endereço: RUA PEDRO WERNER - 138 casa   
Complemento: casa   
Bairro: CENTRO II   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.354-000 
Cadastro Imobiliario: 179043 Inscrição Imobiliaria: 01.26.012.3857.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 179043, Matrícula 57913, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 550 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte CIRIAM ENOQUE CRISPIM CPF: nº 932.068.959-87 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

50 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 546-2022
Publicação Nº 4264003

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1414/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 684 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 546/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1414/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: EVALMIR TODT CPF/CNPJ: 671.866.299-20 
Endereço: RUA DANIEL IMHOF - 97 AP 101 - Ed Dona Alma  
Complemento: AP 101 - Ed Dona Alma  
Bairro: SAO PEDRO  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.351-160 
Cadastro Imobiliario: 178896 Inscrição Imobiliaria: 01.26.012.3717.002 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 178896, Matrícula 44678, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 490 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte EVALMIR TODT CPF: nº 671.866.299-20 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

23.2 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 547-2022
Publicação Nº 4264004

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1538/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 685 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 547/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1538/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: LEONIDA SABINO FLORIANO - ESPOLIO  CPF/CNPJ: 591.540.639-49 
Endereço: RUA AUGUSTO MALUCHE - 31   
Complemento:   
Bairro: CENTRO II   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.354-015 
Cadastro Imobiliario: 1070029 Inscrição Imobiliaria: 01.15.002.0089 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 1070029, Matrícula 0, Endereço AUGUSTO MALUCHE , nº 31 , Bairro CENTRO II , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte LEONIDA SABINO FLORIANO - ESPOLIO CPF: nº 591.540.639-49 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 CADASTRO IMOBILIÁRIO 66753 ALTERADO PARA O 0 m² 

 NOVO CADASTRO 1070029 (TERRENO BALDIO).  
 RECÁLCULOS DE IPTU SOMENTE PARA O PRÓXIMO  
 EXERCÍCIO - ANO 2023. CASO O PROPRIETÁRIO  
 CONCORDE COM A ALTERAÇÃO EFETUADA, NÃO HÁ  

 NECESSIDADE DE COMPARECER NA PREFEITURA.  

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo Cadastro Imobiliário(Terreno) Gerado a partir das informações do Cadastro Imobiliário:66753 . BALDIO - 
ESTACIONAMENTO KOHLER JOALHERIA. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 548-2022
Publicação Nº 4264007

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1495/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 686 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 548/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1495/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: MARCELO JORGE MARTA  CPF/CNPJ: 254.374.758-37 
Endereço: RUA ANTONIO MAFFEZZOLLI - 61   
Complemento:   
Bairro: SAO LUIZ   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.351-370 
Cadastro Imobiliario: 924857 Inscrição Imobiliaria: 01.12.008.0208.036 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 924857, Matrícula 71459, Endereço ERNESTO CONTESINI , nº 20 , Bairro SANTA RITA , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte MARCELO JORGE MARTA CPF: nº 254.374.758-37 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
290.80 ÁREA DO LOTE ALTERADA DE 290,80 METROS PARA 18.71 m² 

 569,10 METROS, CONFORME MATRÍCULA 69081  
 (TERRENO). RECÁLCULOS DE IPTU SOMENTE PARA O  
 PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO 2023. CASO O  
 PROPRIETÁRIO CONCORDE COM A ALTERAÇÃO  
 EFETUADA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE COMPARECER  

 NA PREFEITURA.  

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo 21868/2022. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 549-2022
Publicação Nº 4264009

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1770/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 687 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 549/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1770/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: PEDRO PAULO ADAMES  CPF/CNPJ: 864.478.909-00 
Endereço: RUA ADELINA ZIERKE - 367   
Complemento:   
Bairro: AGUAS CLARAS   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.353-617 
Cadastro Imobiliario: 598500 Inscrição Imobiliaria: 01.20.005.2280.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 598500, Matrícula 41621, Endereço ADELINA ZIERKE , nº 367 , Bairro AGUAS CLARAS , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte PEDRO PAULO ADAMES CPF: nº 864.478.909-00 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo PG 24288/2022 IBPLAN: HABITE-SE 348/2022 PARCIAL 162,95 METROS. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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0.00 ÁREA CONSTRUÍDA ALTERADA PARA 162,95 METROS , 162.95 m² 
CONFORME HABITE-SE PARCIAL 348/2022. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 550-2022
Publicação Nº 4264012

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1447/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 688 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 550/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1447/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: VANILDO SCHMITZ  CPF/CNPJ: 576.334.109-06 
Endereço: RUA ERNESTO BIANCHINI - 598   
Complemento:   
Bairro: RIO BRANCO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.350-779 
Cadastro Imobiliario: 662194 Inscrição Imobiliaria: 01.26.013.0394.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 662194, Matrícula 39299, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 591 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte VANILDO SCHMITZ CPF: nº 576.334.109-06 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

214 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo PG nº 15232/2019. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 551-2022
Publicação Nº 4264013

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1446/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 689 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 551/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1446/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: VANILDO SCHMITZ  CPF/CNPJ: 576.334.109-06 
Endereço: RUA ERNESTO BIANCHINI - 598   
Complemento:   
Bairro: RIO BRANCO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.350-779 
Cadastro Imobiliario: 72830794 Inscrição Imobiliaria: 01.26.013.0394.004 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 72830794, Matrícula 39299, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 591 , Bairro RIO BRANCO , 
Brusque/SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte VANILDO SCHMITZ CPF: nº 576.334.109-06 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

310 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo PG nº 15232/2019.. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 552-2022
Publicação Nº 4264014

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1445/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 690 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 552/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1445/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: VANILDO SCHMITZ  CPF/CNPJ: 576.334.109-06 
Endereço: RUA ERNESTO BIANCHINI - 598   
Complemento:   
Bairro: RIO BRANCO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.350-779 
Cadastro Imobiliario: 72830786 Inscrição Imobiliaria: 01.26.013.0394.003 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 72830786, Matrícula 39299, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 591 , Bairro RIO BRANCO , 
Brusque/SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte VANILDO SCHMITZ CPF: nº 576.334.109-06 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

57 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo PG nº 15232/2019.. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 553-2022
Publicação Nº 4264016

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1444/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 691 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 553/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1444/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: VANILDO SCHMITZ  CPF/CNPJ: 576.334.109-06 
Endereço: RUA ERNESTO BIANCHINI - 598   
Complemento:   
Bairro: RIO BRANCO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.350-779 
Cadastro Imobiliario: 72830778 Inscrição Imobiliaria: 01.26.013.0394.002 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 72830778, Matrícula 39299, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 591 , Bairro RIO BRANCO , 
Brusque/SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte VANILDO SCHMITZ CPF: nº 576.334.109-06 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

157 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo PG nº 15232/2019.. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 554-2022
Publicação Nº 4264017

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1779/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 692 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 554/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1779/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: CRS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 37.086.699/0001-64 
Endereço: RUA JOAO BATISTA TORREZANI - 78  
Complemento:  
Bairro: STEFFEN  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-210 
Cadastro Imobiliario: 7269830046 Inscrição Imobiliaria: 01.10.011.0156.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 7269830046, Matrícula 78040, Endereço HORIZONTE , nº 09 , Bairro VOLTA GRANDE , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte CRS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF: nº 37.086.699/0001-64 o contribuinte 
de acordo com os dados da correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo HB 349/2022, ALVARÁ 476/2021. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
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0.00 TERRENO BALDIO (CADASTRO 72690852) ALTERADO 230.08 m² 
PARA O NOVO CADASTRO IMOBILIÁRIO 7269830046 
COM ÁREA CONSTRUÍDA 230,08 METROS E UTILIZAÇÃO 
RESIDENCIAL, CONFORME HABITESE 349/2022. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 555-2022
Publicação Nº 4264019

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1749/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 693 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 555/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1749/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: LUIZ ANTONIO OGLIARI  CPF/CNPJ: 024.998.229-37 
Endereço: RUA DANIEL BARNI - 102   
Complemento:   
Bairro: AZAMBUJA   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.354-090 
Cadastro Imobiliario: 544493 Inscrição Imobiliaria: 01.07.004.7175 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 544493, Matrícula 10446, Endereço POÇO FUNDO , nº , Bairro POCO FUNDO , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte LUIZ ANTONIO OGLIARI CPF: nº 024.998.229-37 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP 
que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 ALTERAÇÃO NA ALÍQUOTA DO CÁLCULO DE IPTU PARA 

O TERRENO BALDIO/SEM EDIFICAÇÃO, DEVIDO A 
PAVIMENTAÇÃO NA RUA POÇO FUNDO. 

0 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 556-2022
Publicação Nº 4264023

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1395/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 694 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 556/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1395/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: GARCIA-CUGIK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CPF/CNPJ: 41.212.105/0001-91 
Endereço: RUA ANDRINO BENTO AMORIM - 250  
Complemento:  
Bairro: SOUZA CRUZ  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.354-472 
Cadastro Imobiliario: 7269827061 Inscrição Imobiliaria: 01.27.002.2363.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 7269827061, Matrícula 60005, Endereço FAIZAO , nº 180 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte GARCIA-CUGIK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CPF: nº 41.212.105/0001-91 o contribuinte de acordo com os 
dados da correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 TERRENO BALDIO ALTERADO PARA O NOVO 240.93 m² 

 CADASTRO IMOBILIÁRIO 7269827061 COM 240,93  
 METROS E UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL, CONFORME  
 HABITE-SE 296/2022. RECÁLCULOS DE IPTU SOMENTE  
 PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO 2023. CASO O  
 PROPRIETÁRIO CONCORDE COM A ALTERAÇÃO  
 EFETUADA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE COMPARECER  

 NA PREFEITURA.  

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo HB 296/2022. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 557-2022
Publicação Nº 4264024

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1408/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 695 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 557/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1408/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: LEUNILDA REGIS HASSMANN  CPF/CNPJ: 852.032.709-53 
Endereço: RUA ERNESTO BIANCHINI - 458   
Complemento:   
Bairro: GUARANI   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.350-676 
Cadastro Imobiliario: 178659 Inscrição Imobiliaria: 01.26.012.3620.002 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 178659, Matrícula 18724, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 458 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte LEUNILDA REGIS HASSMANN CPF: nº 852.032.709-53 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência 
AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

24 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 558-2022
Publicação Nº 4264025

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1664/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 696 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 558/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1664/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: CECILIA REGINA DE SOUZA E SILVA  CPF/CNPJ: 016.335.219-40 
Endereço: RUA ITAJAI - 1304   
Complemento:   
Bairro: LIMOEIRO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.352-495 
Cadastro Imobiliario: 259152 Inscrição Imobiliaria: 01.01.014.0918.003 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 259152, Matrícula 36485, Endereço ITAJAI , nº 1304 , Bairro LIMOEIRO , Brusque/SC, da alteração 
da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte CECILIA REGINA DE SOUZA E SILVA CPF: nº 016.335.219-40 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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0.00 Rua ITAJAI, LIMOEIRO, valor correto da seção conf. planta 15 m² 
genérica, 170,0835. PG 21706/2022. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 559-2022
Publicação Nº 4264028

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1663/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 697 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 559/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1663/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: CECILIA REGINA DE SOUZA E SILVA  CPF/CNPJ: 016.335.219-40 
Endereço: RUA ITAJAI - 1304   
Complemento:   
Bairro: LIMOEIRO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.352-495 
Cadastro Imobiliario: 259144 Inscrição Imobiliaria: 01.01.014.0918.002 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 259144, Matrícula 36485, Endereço ITAJAI , nº 1304 , Bairro LIMOEIRO , Brusque/SC, da alteração 
da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte CECILIA REGINA DE SOUZA E SILVA CPF: nº 016.335.219-40 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
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0.00 Rua ITAJAI, LIMOEIRO, valor correto da seção conf. planta 15 m² 
genérica, 170,0835. PG 21706/2022. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 560-2022
Publicação Nº 4264032

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1636/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 698 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 560/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1636/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: CECILIA REGINA DE SOUZA E SILVA  CPF/CNPJ: 016.335.219-40 
Endereço: RUA ITAJAI - 1304   
Complemento:   
Bairro: LIMOEIRO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.352-495 
Cadastro Imobiliario: 259390 Inscrição Imobiliaria: 01.01.015.0575 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 259390, Matrícula 0, Endereço ITAJAI , nº . , Bairro LIMOEIRO , Brusque/SC, da alteração da área 
construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte CECILIA REGINA DE SOUZA E SILVA CPF: nº 016.335.219-40 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
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0.00 Rua ITAJAI, LIMOEIRO, valor correto da seção conforme 
planta genérica, 170,0835. PG 21706/2022. 

0 m² 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 561-2022
Publicação Nº 4264034

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1669/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 699 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 561/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1669/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: CECILIA REGINA DE SOUZA E SILVA  CPF/CNPJ: 016.335.219-40 
Endereço: RUA ITAJAI - 1304   
Complemento:   
Bairro: LIMOEIRO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.352-495 
Cadastro Imobiliario: 259136 Inscrição Imobiliaria: 01.01.014.0918.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 259136, Matrícula 36485, Endereço ITAJAI , nº 1304 , Bairro LIMOEIRO , Brusque/SC, da alteração 
da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte CECILIA REGINA DE SOUZA E SILVA CPF: nº 016.335.219-40 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
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0.00 Rua ITAJAI, LIMOEIRO, valor correto da seção conf. planta 78 m² 
genérica, 170,0835. PG 21706/2022. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 562-2022
Publicação Nº 4264036

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1640/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 700 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 562/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1640/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: SOSTENES HOEFELMANN EVANGELISTA  CPF/CNPJ: 671.474.379-34 
Endereço: RUA ITAJAI - 1150   
Complemento:   
Bairro: LIMOEIRO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.352-495 
Cadastro Imobiliario: 259284 Inscrição Imobiliaria: 01.01.014.1374 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 259284, Matrícula 23575, Endereço ITAJAI , nº . , Bairro LIMOEIRO , Brusque/SC, da alteração da 
área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte SOSTENES HOEFELMANN EVANGELISTA CPF: nº 671.474.379-34 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
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0.00 Rua ITAJAI, LIMOEIRO, valor correto da seção conforme 
planta genérica, 170,0835. PG 21706/2022. 

0 m² 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 563-2022
Publicação Nº 4264037

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1621/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 701 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 563/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1621/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: EDSON MELO CPF/CNPJ: 520.827.769-72 
Endereço: RUA MARCOS MALOSSI - 40 APTO 412  
Complemento: APTO 412  
Bairro: CENTRO I  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.351-010 
Cadastro Imobiliario: 118893 Inscrição Imobiliaria: 01.13.013.2433.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 118893, Matrícula 1277, Endereço SAO LEOPOLDO , nº 135 , Bairro SAO PEDRO , Brusque/SC, 
da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte EDSON MELO CPF: nº 520.827.769-72 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 

0.00 Rua SÃO LEOPOLDO, SÃO PEDRO, valor correto da seção 153.88 m² 
conforme planta genérica, 224,5063. PG 21706/2022. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 564-2022
Publicação Nº 4264040

 

CEP: 88.350-160 
01.14.007.0074.009 

Estado: SC 
Inscrição Imobiliaria: 

Brusque 
649236 Cadastro Imobiliario: 

RUA RODRIGUES ALVES - 165 SALA 101 - CENTRO EXECUTIVO QUARTZO 
SALA 101 - CENTRO EXECUTIVO QUARTZO 
CENTRO I 

CPF/CNPJ: 987.088.569-15 ANDERSON PETRUSCHKY Nome/Razão: 
Endereço: 
Complemento: 
Bairro: 
Cidade: 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1792/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 702 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 564/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1792/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 
A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 649236, Matrícula 18744, Endereço RODRIGUES ALVES , nº 165 , Bairro CENTRO I , Brusque/SC, 
da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte ANDERSON PETRUSCHKY CPF: nº 987.088.569-15 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Utilização "residencial" alterada para "comercial". 67.17 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 565-2022
Publicação Nº 4264046

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1740/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 703 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 565/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1740/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: ANTONIO BODEMULLER - ESPOLIO  CPF/CNPJ: 104.113.809-15 
Endereço: RUA POÇO FUNDO - 1142   
Complemento:   
Bairro: POCO FUNDO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.357-030 
Cadastro Imobiliario: 726281 Inscrição Imobiliaria: 01.07.004.6023 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 726281, Matrícula 44509, Endereço POÇO FUNDO , nº , Bairro POCO FUNDO , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte ANTONIO BODEMULLER - ESPOLIO CPF: nº 104.113.809-15 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 ALTERAÇÃO NA ALÍQUOTA DE CÁLCULO DO IPTU PARA 

O TERRENO BALDIO/SEM EDIFICAÇÃO, DEVIDO A 
PAVIMENTAÇÃO NA RUA POÇO FUNDO. 

0 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 566-2022
Publicação Nº 4264047

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1750/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 704 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 566/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1750/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: VALTAIR NILO LINHARES  CPF/CNPJ: 461.167.969-15 
Endereço: RUA JULIO DE MODESTI - 1208   
Complemento:   
Bairro: POCO FUNDO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.357-062 
Cadastro Imobiliario: 72897457 Inscrição Imobiliaria: 01.07.004.7251 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 72897457, Matrícula 33116, Endereço POÇO FUNDO , nº SN , Bairro POCO FUNDO , Brusque/SC, 
da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte VALTAIR NILO LINHARES CPF: nº 461.167.969-15 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 ALTERAÇÃO NA ALÍQUOTA DO CÁLCULO DE IPTU PARA 

O TERRENO BALDIO/SEM EDIFICAÇÃO, DEVIDO A 
PAVIMENTAÇÃO NA RUA POÇO FUNDO. 

0 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo Cadastro Imobiliário(Terreno) Gerado a partir das informações do Cadastro Imobiliário:380725. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 567-2022
Publicação Nº 4264048

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1681/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 705 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 567/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1681/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: PEDRO CARDOSO  CPF/CNPJ: 380.046.159-53 
Endereço: RUA ITAJAI - 144   
Complemento:   
Bairro: LIMOEIRO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.352-495 
Cadastro Imobiliario: 907197 Inscrição Imobiliaria: 01.01.015.1350.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 907197, Matrícula 17450, Endereço ITAJAI , nº 1199 , Bairro LIMOEIRO , Brusque/SC, da alteração 
da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte PEDRO CARDOSO CPF: nº 380.046.159-53 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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0.00 Rua ITAJAI, LIMOEIRO, valor correto da seção conf. planta 121.39 m² 
genérica, 170,0835. PG 21706/2022. 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 568-2022
Publicação Nº 4264050

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1637/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 706 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 568/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1637/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: PEDRO CARDOSO  CPF/CNPJ: 380.046.159-53 
Endereço: RUA ITAJAI - 144   
Complemento:   
Bairro: LIMOEIRO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.352-495 
Cadastro Imobiliario: 72874660 Inscrição Imobiliaria: 01.01.015.2707 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 72874660, Matrícula 13449, Endereço ITAJAI , nº SN , Bairro LIMOEIRO , Brusque/SC, da 
alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte PEDRO CARDOSO CPF: nº 380.046.159-53 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo Cadastro Imobiliário(Terreno) Gerado a partir das informações do Cadastro Imobiliário:907197. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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0.00 Rua ITAJAI, LIMOEIRO, valor correto da seção conforme 
planta genérica, 170,0835. PG 21706/2022. 

0 m² 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 569-2022
Publicação Nº 4264051

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1394/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 707 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 569/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1394/ 2022 
Emissão:      20/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: RB INCORPORAÇÕES LTDA  CPF/CNPJ: 43.557.518/0001-33 
Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO - 224 SALA:3   
Complemento: SALA:3   
Bairro: SANTA RITA   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.352-001 
Cadastro Imobiliario: 7269827053 Inscrição Imobiliaria: 01.02.010.3119.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 7269827053, Matrícula 89790, Endereço LUIZ ZEN , nº 950 , Bairro LIMEIRA BAIXA , Brusque/SC, 
da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte RB INCORPORAÇÕES LTDA CPF: nº 43.557.518/0001-33 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 TERRENO BALDIO ALTERADO PARA O NOVO 253.2 m² 

 CADASTRO IMOBILIÁRIO 7269827053 COM 2553,20  
 METROS E UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL, CONFORME  
 HABITE-SE 293/2022. RECÁLCULOS DE IPTU SOMENTE  
 PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO 2023. CASO O  
 PROPRIETÁRIO CONCORDE COM A ALTERAÇÃO  
 EFETUADA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE COMPARECER  

 NA PREFEITURA.  

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo hb 293/2022. 

 
Brusque, 20 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 136-2022
Publicação Nº 4264055

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 708 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 136/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte AMAURI CARTURANO - ESPÓLIO CPF: nº 217.893.809-44 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência 
AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 714/ 2022 
Emissão: 30/08/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 131571-AMAURI CARTURANO - ESPÓLIO CPF/CNPJ: 217.893.809-44 
Endereço:TRAVESSA LAGOA DOURADA,4, Bairro: PAQUETA, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.353-597. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

392465/2017 856- IPTU - Cálculo 295574 0 01/01/2017 175,35 53,27 0,00 0,00 0,00 228,62 
585348/2018 856- IPTU - Cálculo 295574 0 01/01/2018 178,19 50,48 0,00 0,00 0,00 228,67 
470204/2019 856- IPTU - Cálculo 295574 0 01/01/2019 179,63 44,80 0,00 0,00 0,00 224,43 
360722/2020 856- IPTU - Cálculo 295574 0 01/01/2020 184,89 37,98 0,00 0,00 0,00 222,87 

   Total: 718,06 186,53 0,00 0,00 0,00 904,59 

4 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 904,59 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 20 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Protocolo 23178/2022 e Mat. 79863. Brusque,SC 20 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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Edital de Notificação 
Notificação:  714/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 137-2022
Publicação Nº 4264056

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 709 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 137/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte AMAURI CARTURANO - ESPÓLIO CPF: nº 217.893.809-44 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência 
AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 716/ 2022 
Emissão: 31/08/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 131571-AMAURI CARTURANO - ESPÓLIO CPF/CNPJ: 217.893.809-44 
Endereço:TRAVESSA LAGOA DOURADA,4, Bairro: PAQUETA, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.353-597. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

392466/2017 856- IPTU - Cálculo 295582 0 01/01/2017 265,73 80,73 0,00 0,00 0,00 346,46 
585349/2018 856- IPTU - Cálculo 295582 0 01/01/2018 270,05 76,50 0,00 0,00 0,00 346,55 
470205/2019 856- IPTU - Cálculo 295582 0 01/01/2019 270,16 67,38 0,00 0,00 0,00 337,54 
360723/2020 856- IPTU - Cálculo 295582 0 01/01/2020 278,04 57,11 0,00 0,00 0,00 335,15 

   Total: 1.083,98 281,72 0,00 0,00 0,00 1.365,70 

4 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 1.365,70 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 20 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Protocolo 23178/2022 e Mat. 79863. Brusque,SC 20 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 138-2022
Publicação Nº 4264058

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 710 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 138/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte MARIA ROSA SAPELLI - ESPOLIO CPF: nº 056.465.449-39 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência 
AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 721/ 2022 
Emissão: 31/08/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 10000490853-MARIA ROSA SAPELLI - ESPOLIO CPF/CNPJ: 056.465.449-39 
Endereço:RUA ARNO FURBRINGER,88, Bairro: JARDIM MALUCHE, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.354-570. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

585874/2018 856- IPTU - Cálculo 17825 0 01/01/2018 846,64 239,86 0,00 0,00 0,00 1.086,50 
470680/2019 856- IPTU - Cálculo 17825 0 01/01/2019 911,88 227,42 0,00 0,00 0,00 1.139,30 

   Total: 1.758,52 467,28 0,00 0,00 0,00 2.225,80 

2 Débito(s) Listado(s)     TOTAL GERAL EM R$ ====> 2.225,80 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 20 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 10368/2022, mat. 14920. Brusque,SC 20 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 139-2022
Publicação Nº 4264061

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 711 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 139/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte MARIA ROSA SAPELLI - ESPOLIO CPF: nº 056.465.449-39 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência 
AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 718/ 2022 
Emissão: 31/08/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 10000490853-MARIA ROSA SAPELLI - ESPOLIO CPF/CNPJ: 056.465.449-39 
Endereço:RUA ARNO FURBRINGER,88, Bairro: JARDIM MALUCHE, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.354-570. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

470679/2019 856- IPTU - Cálculo 772151 0 01/01/2019 208,00 51,88 0,00 0,00 0,00 259,88 
   Total: 208,00 51,88 0,00 0,00 0,00 259,88 

1 Débito(s) Listado(s)     TOTAL GERAL EM R$ ====> 259,88 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 20 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 10368/2022, mat. 14920. Brusque,SC 20 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 140-2022
Publicação Nº 4264062

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 712 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 140/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte MARIA ROSA SAPELLI - ESPOLIO CPF: nº 056.465.449-39 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência 
AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 717/ 2022 
Emissão: 31/08/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 10000490853-MARIA ROSA SAPELLI - ESPOLIO CPF/CNPJ: 056.465.449-39 
Endereço:RUA ARNO FURBRINGER,88, Bairro: JARDIM MALUCHE, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.354-570. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

470678/2019 856- IPTU - Cálculo 772160 0 01/01/2019 237,12 59,14 0,00 0,00 0,00 296,26 
   Total: 237,12 59,14 0,00 0,00 0,00 296,26 

1 Débito(s) Listado(s)     TOTAL GERAL EM R$ ====> 296,26 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 20 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 10368/2022, mat.14920. Brusque,SC 20 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 141-2022
Publicação Nº 4264063

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 713 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 141/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte JOAO CELSO SCHONING - ESPOLIO CPF: nº 104.090.339-87 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 728/ 2022 
Emissão: 06/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 87580-JOAO CELSO SCHONING - ESPOLIO CPF/CNPJ: 104.090.339-87 Endereço:RUA 
HERCILIO LUZ,254, Bairro: CENTRO I, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.350-301. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 

Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 
Gerador 

Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

392913/2017 856- IPTU - Cálculo 173045 0 01/01/2017 1.290,91 384,43 0,00 0,00 0,00 1.675,34 
585882/2018 856- IPTU - Cálculo 173045 0 01/01/2018 1.311,83 363,78 0,00 0,00 0,00 1.675,61 
470687/2019 856- IPTU - Cálculo 173045 0 01/01/2019 1.363,90 331,98 0,00 0,00 0,00 1.695,88 
361045/2020 856- IPTU - Cálculo 173045 0 01/01/2020 1.403,73 279,91 0,00 0,00 0,00 1.683,64 
372904/2021 856- IPTU - Cálculo 173045 0 01/01/2021 1.458,34 213,07 0,00 0,00 0,00 1.671,41 
319309/2022 81-IPTU 173045 0 06/10/2022 1.615,54 0,00 0,00 0,00 242,33 1.373,21 

   Total: 8.444,25 1.573,17 0,00 0,00 242,33 9.775,09 

6 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 9.775,09 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 20 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 282/2020 e Transcrição nº 18885 3-H. Brusque,SC 20 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 142-2022
Publicação Nº 4264064

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 714 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 142/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte JOAO CELSO SCHONING - ESPOLIO CPF: nº 104.090.339-87 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 729/ 2022 
Emissão: 06/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 87580-JOAO CELSO SCHONING - ESPOLIO CPF/CNPJ: 104.090.339-87 Endereço:RUA 
HERCILIO LUZ,254, Bairro: CENTRO I, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.350-301. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 

Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 
Gerador 

Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

392914/2017 856- IPTU - Cálculo 754714 0 01/01/2017 134,58 40,08 0,00 0,00 0,00 174,66 
585883/2018 856- IPTU - Cálculo 754714 0 01/01/2018 136,75 37,92 0,00 0,00 0,00 174,67 
470688/2019 856- IPTU - Cálculo 754714 0 01/01/2019 142,18 34,60 0,00 0,00 0,00 176,78 
361046/2020 856- IPTU - Cálculo 754714 0 01/01/2020 146,34 29,18 0,00 0,00 0,00 175,52 
372905/2021 856- IPTU - Cálculo 754714 0 01/01/2021 152,03 22,21 0,00 0,00 0,00 174,24 
319321/2022 81-IPTU 754714 0 06/10/2022 168,42 0,00 0,00 0,00 25,27 143,15 

   Total: 880,30 163,99 0,00 0,00 25,27 1.019,02 

6 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 1.019,02 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 20 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 282/2020 e Transcrição nº 18885 3-H. Brusque,SC 20 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 

Edital de Notificação 
Notificação:  729/2022 
Emissão: 20/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 409

EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 143-2022
Publicação Nº 4264065

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 715 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 143/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte ANA FLAVIA MULLER BURIGO CPF: nº 035.995.359-06 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 743/ 2022 
Emissão: 26/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 871940-ANA FLAVIA MULLER BURIGO CPF/CNPJ: 035.995.359-06 Endereço:RUA 
DOUTOR WALDIR WALENDOWSKY,300, Bairro: JARDIM MALUCHE, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.354-500. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 

Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 
Gerador 

Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

393453/2017 856- IPTU - Cálculo 649171 0 01/01/2017 503,36 149,90 0,00 0,00 0,00 653,26 
586667/2018 856- IPTU - Cálculo 649171 0 01/01/2018 511,51 141,84 0,00 0,00 0,00 653,35 
471477/2019 856- IPTU - Cálculo 649171 0 01/01/2019 508,15 123,69 0,00 0,00 0,00 631,84 
361691/2020 856- IPTU - Cálculo 649171 0 01/01/2020 522,97 104,28 0,00 0,00 0,00 627,25 
373277/2021 856- IPTU - Cálculo 649171 0 01/01/2021 568,64 83,08 0,00 0,00 0,00 651,72 
322861/2022 81-IPTU 649171 0 31/10/2022 629,94 0,00 0,00 0,00 94,50 535,44 

   Total: 3.244,57 602,79 0,00 0,00 94,50 3.752,86 

6 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 3.752,86 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 20 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 22420/2021. Alterada a propriedade, e utilização de "serviços" para 
"comercial." 

Brusque,SC 20 de outubro de 2022 

 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 144-2022
Publicação Nº 4264067

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 716 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 144/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte ANA FLAVIA MULLER BURIGO CPF: nº 035.995.359-06 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 764/ 2022 
Emissão: 29/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 871940-ANA FLAVIA MULLER BURIGO CPF/CNPJ: 035.995.359-06 Endereço:RUA 
DOUTOR WALDIR WALENDOWSKY,300, Bairro: JARDIM MALUCHE, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.354-500. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 

Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 
Gerador 

Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

393533/2017 856- IPTU - Cálculo 650110 0 01/01/2017 57,23 17,04 0,00 0,00 0,00 74,27 
586804/2018 856- IPTU - Cálculo 650110 0 01/01/2018 58,16 16,13 0,00 0,00 0,00 74,29 
471636/2019 856- IPTU - Cálculo 650110 0 01/01/2019 61,09 14,87 0,00 0,00 0,00 75,96 
361854/2020 856- IPTU - Cálculo 650110 0 01/01/2020 62,87 12,53 0,00 0,00 0,00 75,40 
373384/2021 856- IPTU - Cálculo 650110 0 01/01/2021 64,64 9,45 0,00 0,00 0,00 74,09 
323394/2022 81-IPTU 650110 0 31/10/2022 75,39 0,00 0,00 0,00 11,31 64,08 

   Total: 379,38 70,02 0,00 0,00 11,31 438,09 

6 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 438,09 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 20 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 22420/2021. Brusque,SC 20 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 145-2022
Publicação Nº 4264068

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 717 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 145/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte VALMIR MAURER CPF: nº 454.936.779-20 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 779/ 2022 
Emissão: 13/10/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 10000526611-VALMIR MAURER CPF/CNPJ: 454.936.779-20 Endereço:RUA CARLOS 
HORT, Bairro: DOM JOAQUIM, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.359-420. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

586822/2018 856- IPTU - Cálculo 275034 0 01/01/2018 352,02 96,52 0,00 0,00 0,00 448,54 
471661/2019 856- IPTU - Cálculo 275034 0 01/01/2019 355,29 85,38 0,00 0,00 0,00 440,67 
361878/2020 856- IPTU - Cálculo 275034 0 01/01/2020 365,67 71,79 0,00 0,00 0,00 437,46 
373444/2021 856- IPTU - Cálculo 275034 0 01/01/2021 391,34 55,96 0,00 0,00 0,00 447,30 
327474/2022 856- IPTU - Cálculo 275034 0 13/10/2022 433,52 0,00 0,00 0,00 0,00 433,52 

   Total: 1.897,84 309,65 0,00 0,00 0,00 2.207,49 

5 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 2.207,49 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 20 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 25786/2022 e mat. 10177. Brusque,SC 20 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 146-2022
Publicação Nº 4264069

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 718 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 146/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte CARLOS WEGNER ESPOLIO CPF: nº 033.443.049-68 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 766/ 2022 
Emissão: 29/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 38172-CARLOS WEGNER ESPOLIO CPF/CNPJ: 033.443.049-68 Endereço:RUA 07 DE 
SETEMBRO,20, Bairro: SANTA RITA, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.352-001. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

247478/2017 81-IPTU 75159 0 30/09/2022 1.164,49 0,00 0,00 0,00 232,90 931,59 
439186/2018 81-IPTU 75159 0 30/09/2022 947,65 0,00 0,00 0,00 142,15 805,50 
321117/2019 81-IPTU 75159 0 30/09/2022 1.179,48 0,00 0,00 0,00 176,92 1.002,56 
206154/2020 81-IPTU 75159 0 30/09/2022 1.213,95 0,00 0,00 0,00 182,10 1.031,85 
207852/2021 81-IPTU 75159 0 30/09/2022 1.261,15 0,00 0,00 0,00 189,18 1.071,97 
190728/2022 81-IPTU 75159 0 30/09/2022 1.397,11 0,00 0,00 0,00 209,57 1.187,54 

    Total: 7.163,83 0,00 0,00 0,00 1.132,82 6.031,01 

6 Débito(s) Listado(s)       TOTAL GERAL EM R$ ====> 6.031,01 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 20 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 22967/2022, ref. diferença ( 4401,44 m²) sub-receita 81, 
compensando os valores pagos. 

Brusque,SC 20 de outubro de 2022 

 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EXTRATO 1 AD C 036-22 QUALITATIVO - CIEE
Publicação Nº 4264538

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022

PARTES: O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CIEE/SC, INSCRI-
TA NO CNPJ SOB N° 04.310.564/0012-34.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS EM DIVERSAS ÁREAS DO 
CONHECIMENTO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS, CAPAZES DE PROPORCIONAR A ‘PROMOÇÃO DA INTE-
GRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO’. DE ACORDO COM A LEI No 11.788/2008 E COM A LEI No 9.394/1996 – LEI DE DIRETRIZES E BASES 
DA EDUCAÇÃO NACIONAL, ATRAVÉS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DESENVOLVIDO NO AMBIENTE DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA.
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO No 003/2022
VALOR: R$ 11.188,98 PROPORCIONAL A ALTERAÇÃO QUALITATIVA.
SIGNATÁRIOS: RODRIGO CESARI E MARCELO FIRMINO VAZ.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087-2020
Publicação Nº 4263956

EXTRATO – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087-2020

PARTES: O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO LTDAA, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 83.159.087/0001-71.
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE Nº 007/2020
VALOR: RENOVA-SE O VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO EM R$ 97.495,80 PROPORCIONAL AO PERÍODO PRORROGADO COM SEU DEVIDO 
REAJUSTE.
PRAZO: 23/10/2022 A 22/10/2023.
SIGNATÁRIOS: RODRIGO GONÇALVES BASILIO E DIETMAR JUNG

EXTRATO DE CONCLUSÃO PGMB 61_2022
Publicação Nº 4264578

EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 61/2022
Data da Conclusão: 18/10/2022
Interessado: Eugenio Tomasi
Decisão: Ex positis, com fundamento no artigo 4° da Lei Complementar n. 322/2020 c/c Decreto Municipal n. 8.207/2018, INDEFIRO o pedi-
do especificado no Memorando n. 20-6.149/2022, porque completamente avesso ao ordenamento jurídico e, por corolário, mantenho hígida 
a decisão unificada proferida nos autos dos procedimentos administrativos n. 61/2022; n. 64/2022; n. 66/2022; n. 67/2022; n. 68/2022; 
n. 69/2022 e n. 74/2022, nos seus ulteriores termos. Remeta-se cópia desta decisão ao Consulente (Secretaria Municipal de Fazenda), ao 
Gabinete do Prefeito e à Secretaria de Comunicação Social, para ciência. Após, arquive-se.

EXTRATO DE CONCLUSÃO PGMB 64_2022
Publicação Nº 4264580

EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 64/2022
Data da Conclusão: 18/10/2022
Interessado: Naziria Fischer
Decisão: Ex positis, com fundamento no artigo 4° da Lei Complementar n. 322/2020 c/c Decreto Municipal n. 8.207/2018, INDEFIRO o pedi-
do especificado no Memorando n. 20-6.149/2022, porque completamente avesso ao ordenamento jurídico e, por corolário, mantenho hígida 
a decisão unificada proferida nos autos dos procedimentos administrativos n. 61/2022; n. 64/2022; n. 66/2022; n. 67/2022; n. 68/2022; 
n. 69/2022 e n. 74/2022, nos seus ulteriores termos. Remeta-se cópia desta decisão ao Consulente (Secretaria Municipal de Fazenda), ao 
Gabinete do Prefeito e à Secretaria de Comunicação Social, para ciência. Após, arquive-se.

EXTRATO DE CONCLUSÃO PGMB 66_2022
Publicação Nº 4264582

EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 66/2022
Data da Conclusão: 18/10/2022
Interessado: Nelson Francisco Hasckel
Decisão: Ex positis, com fundamento no artigo 4° da Lei Complementar n. 322/2020 c/c Decreto Municipal n. 8.207/2018, INDEFIRO o pedi-
do especificado no Memorando n. 20-6.149/2022, porque completamente avesso ao ordenamento jurídico e, por corolário, mantenho hígida 
a decisão unificada proferida nos autos dos procedimentos administrativos n. 61/2022; n. 64/2022; n. 66/2022; n. 67/2022; n. 68/2022; 
n. 69/2022 e n. 74/2022, nos seus ulteriores termos. Remeta-se cópia desta decisão ao Consulente (Secretaria Municipal de Fazenda), ao 
Gabinete do Prefeito e à Secretaria de Comunicação Social, para ciência. Após, arquive-se.
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EXTRATO DE CONCLUSÃO PGMB 67_2022
Publicação Nº 4264584

EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 67/2022
Data da Conclusão: 18/10/2022
Interessado: Nilson Merísio
Decisão: Ex positis, com fundamento no artigo 4° da Lei Complementar n. 322/2020 c/c Decreto Municipal n. 8.207/2018, INDEFIRO o pedi-
do especificado no Memorando n. 20-6.149/2022, porque completamente avesso ao ordenamento jurídico e, por corolário, mantenho hígida 
a decisão unificada proferida nos autos dos procedimentos administrativos n. 61/2022; n. 64/2022; n. 66/2022; n. 67/2022; n. 68/2022; 
n. 69/2022 e n. 74/2022, nos seus ulteriores termos. Remeta-se cópia desta decisão ao Consulente (Secretaria Municipal de Fazenda), ao 
Gabinete do Prefeito e à Secretaria de Comunicação Social, para ciência. Após, arquive-se.

EXTRATO DE CONCLUSÃO PGMB 68_2022
Publicação Nº 4264587

EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 68/2022
Data da Conclusão: 18/10/2022
Interessado: Itamar Luiz Lepeck
Decisão: Ex positis, com fundamento no artigo 4° da Lei Complementar n. 322/2020 c/c Decreto Municipal n. 8.207/2018, INDEFIRO o pedi-
do especificado no Memorando n. 20-6.149/2022, porque completamente avesso ao ordenamento jurídico e, por corolário, mantenho hígida 
a decisão unificada proferida nos autos dos procedimentos administrativos n. 61/2022; n. 64/2022; n. 66/2022; n. 67/2022; n. 68/2022; 
n. 69/2022 e n. 74/2022, nos seus ulteriores termos. Remeta-se cópia desta decisão ao Consulente (Secretaria Municipal de Fazenda), ao 
Gabinete do Prefeito e à Secretaria de Comunicação Social, para ciência. Após, arquive-se.

EXTRATO DE CONCLUSÃO PGMB 69_2022
Publicação Nº 4264589

EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 69/2022
Data da Conclusão: 18/10/2022
Interessado: Luiz Antônio Ogliari
Decisão: Ex positis, com fundamento no artigo 4° da Lei Complementar n. 322/2020 c/c Decreto Municipal n. 8.207/2018, INDEFIRO o pedi-
do especificado no Memorando n. 20-6.149/2022, porque completamente avesso ao ordenamento jurídico e, por corolário, mantenho hígida 
a decisão unificada proferida nos autos dos procedimentos administrativos n. 61/2022; n. 64/2022; n. 66/2022; n. 67/2022; n. 68/2022; 
n. 69/2022 e n. 74/2022, nos seus ulteriores termos. Remeta-se cópia desta decisão ao Consulente (Secretaria Municipal de Fazenda), ao 
Gabinete do Prefeito e à Secretaria de Comunicação Social, para ciência. Após, arquive-se.

EXTRATO DE CONCLUSÃO PGMB 74-2022
Publicação Nº 4264591

EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 74/2022
Data da Conclusão: 18/10/2022
Interessado: D&D Distribuidora de Alimentos Limitada.
Decisão: Ex positis, com fundamento no artigo 4° da Lei Complementar n. 322/2020 c/c Decreto Municipal n. 8.207/2018, INDEFIRO o pedi-
do especificado no Memorando n. 20-6.149/2022, porque completamente avesso ao ordenamento jurídico e, por corolário, mantenho hígida 
a decisão unificada proferida nos autos dos procedimentos administrativos n. 61/2022; n. 64/2022; n. 66/2022; n. 67/2022; n. 68/2022; 
n. 69/2022 e n. 74/2022, nos seus ulteriores termos. Remeta-se cópia desta decisão ao Consulente (Secretaria Municipal de Fazenda), ao 
Gabinete do Prefeito e à Secretaria de Comunicação Social, para ciência. Após, arquive-se.

EXTRATO PREGAO ELETRONICO Nº 058-2022- HOMOLOGAÇÃO-SAMAE
Publicação Nº 4264547

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BD5BD0993DC099104EE22D9818515021D3572C14
 EXTRATO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO PL 058/2022

Despacho do Diretor:

Face ao constante dos autos, referente ao Processo Licitatório 058/2022, referente à modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço 
por item, homologo o procedimento licitatório, com fundamento no inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e incisos XXI e XXII do artigo 
4º da Lei nº. 10.520/02.
Registrado no TCE com a chave: BD5BD0993DC099104EE22D9818515021D3572C14
Adjudicando as empresas: Briojaragua Comercio de Produtos de limpeza e Higiena Ltda, para os itens 04, 20 e 21; Perfect Cleam Ltda, para 
os itens 07 e 17; Dicapel Papeis e Embalagens Ltda, para o item 08; Elite Industria de Papeis Eireli, para o item 02; Luminare Comercio de 
Lustres Eireli, para o item 11; Maxima Atacadista Eireli,para os itens 06, 10, 22 e 23; Santa Rita Comercio de Embalagens Ltda, para os itens 
01, 03, 05, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24 e 25; pelo critério de menor preço por item, respectivamente.

Brusque, 21 de outubro de 2022.

William Fernandes Molina
Diretor Presidente
SAMAE – Brusque
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EXTRATO PREGAO ELETRONICO Nº 059-2022 -HOMOLOGAÇÃO-SAMAE
Publicação Nº 4264548

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7D4465D625909E4FD70EC13DC699ACC9B83A5D3C
 EXTRATO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO PL 059/2022

Despacho do Diretor:

Face ao constante dos autos, referente ao Processo Licitatório 059/2022, referente à modalidade de Pregão Eletrônico, para Registro de 
Preços, do tipo menor preço por item, homologo o procedimento licitatório, com fundamento no inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 
e incisos XXI e XXII do artigo 4º da Lei nº. 10.520/02.
Registrado no TCE com a chave: 7D4465D625909E4FD70EC13DC699ACC9B83A5D3C
Adjudicando as empresas: Artefatos de Cimento Raimondi Ltda, para os itens 04, 08 e 10; Luminare Comercio de Lustres Eireli, para os itens 
02, 03, 05, 06, 09, 11, 12, 14 e 15; Materiais de Construção Nova Casa Ltda, para o Item 13; MW Departamentos Ltda, para os itens 01 e 
07; pelo critério de menor preço por item, respectivamente.

Brusque, 21 de outubro de 2022.

William Fernandes Molina
Diretor Presidente
SAMAE – Brusque

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N. 123-2022-TP 011-2022 - RECURSO
Publicação Nº 4264557

EXTRATO

Processo Licitatório n. 123/2022

Tomada de Preços n. 011/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA PROLONGAMENTO DA 
ILUMIN A ÇÃO DA AVENIDA BEPE ROSA BEIRA RIO MARGEM DIREITA, NAS PROXIMIDADES DO LOTEAMENTO EMA NO MUNICÍPIO DE 
BRUSQUE/SC

Licitantes devidamente qualificadas no competitório em questão, a empresa QUANTUM ENGENHARIA LTDA, interpôs manifestação recursal 
em face da decisão que declarou a empresa RED ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, como vencedora do presente certame lici-
tatório, por ter ofertado o menor preço.

Em sua manifestação recursal, a empresa QUANTUM ENGENHARIA LTDA em síntese, alega que a proposta apresentada pela empresa RED 
ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, não cumpriu o solicitado em edital, em especial por não conter expressamente em sua pro-
posta a declaração contida no item 7.1.2 do edital, in verbis:

7.1.2. Declaração expressa de que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas 
as etapas dos serviços, compreendendo todas as despesas concernentes à execução dos serviços;

Ao final, requereu a inabilitação da empresa RED ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.

Devidamente notificada, a empresa RED ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP apresentou contrarrazões, alegando, em suma, que 
cumpriu o determinado em edital e que a sua proposta comercial tem o dizer que “concorda com todas as exigências do edital”, sendo assim, 
fica evidenciado que cumpriu o determinado.

É o breve e essencial relato. Decido.

Em processo de seleção de propostas, o que caracteriza a licitação é justamente o dever da Administração buscar a oferta que lhe seja mais 
vantajosa (art. 3º, caput, da Lei 8.666/93), nesse caso o presente processo licitatório foi disciplinado pelo menor preço global.

Deste modo, não seria sensato por parte desta Comissão de Licitações, desclassificar a proposta apresentada pela licitante, que apresentou 
a menor oferta. Em verdade, entender diverso disso não prestigia o princípio da vantajosidade que rege as licitações.

Um dos princípios que regem as licitações é o Princípio da Vantajosidade, o qual encontra-se expresso no art. 3° da Lei 8666/93 e no caput 
do art. 37,da Constituição Federal.

A desclassificação da proposta mais vantajosa é veemente repudiada pela jurisprudência de longa data, vejamos.:

"A observância das normas e das disposições do edital, consoante o art. 41, caput, da Lei 8.666/93, deve ser aplicada mediante a conside-
ração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles os da eficiência e da seleção da proposta mais vantajosa. 
Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado 
frente a outros princípios" (Acórdão 119/2016-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO).

Ainda, foi reforçado o entendimento em recente julgado:
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É indevida a desclassificação, fundada em interpretação extremamente restritiva do edital, de proposta mais vantajosa para a Administração 
que contém um único item, correspondente a pequena parcela do objeto licitado, com valor acima do limite estabelecido, por ofensa ao 
princípio da seleção da proposta mais vantajosa. Acórdão 4063/2020 Plenário (Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro).

Corrobora o entendimento do brilhante doutrinador Marçal Justen Filho:

“A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem possível 
configura-se pela conjugação de dois aspectos inter-relacionados. Um dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 
Administração; o outro vincula-se à prestação à cargo do particular. A maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o dever 
de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-se, portanto, uma 
relação custo-benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a Administração.” (Grifo nosso).

Denota-se que a Administração Pública é mera detentora do interesse público, que deve atuar na defesa dos interesses de terceiros. Par-
tindo desta premissa, é ilegal e inconstitucional a desclassificação de proposta que se mostre economicamente vantajosa no cumprimento 
do interesse público.

Ainda, tem-se que a empresa apresentou a proposta de menor preço para a execução do objeto do futuro contrato, prestigiando os princí-
pios administrativos e em sua proposta declarou que concorda com todos os requisitos exigidos em edital, razão pela qual firmou compro-
misso de que está ciente de todas as suas obrigações constante no Edital de Licitação.

Por fim, cumprir com as obrigações trabalhista é uma obrigatoriedade da empresa, cabendo aos devidos órgãos a fiscalização.

Diante o exposto, decide-se CONHECER o recurso interposto pela licitante QUANTUM ENGENHARIA LTDA para, no mérito, julgar IMPRO-
CEDENTE, pelas razões de fatos e direitos supracitados, mantendo a decisão constante na ata da sessão. Submeto a presente decisão à 
autoridade superior para apreciação e posterior ratificação ou reforma (art. 109, § 4º da Lei 8.666/93). Após, dê-se ciência as empresas 
interessadas e publique-se. JONATHAN ODAIR MARTINS. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 17.10.2022.

PORTARIA Nº 1710-2022-ERRATA
Publicação Nº 4264568

ERRATA

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
Resolve:
Art. 1º. Retificar em partes a Portaria N. 1710/2022, publicada em 30 de setembro de 2022 no Diário Oficial dos municípios – DOM/SC 
conforme segue:

ONDE SE LÊ:

Art. 1° - Prorrogar Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, nos termos do art. 135 da Lei n° 147/2009, a(o) servidor(a) IVA-
NETE REIS LIRA, nomeada por Concurso Público para o cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, por 180 dias, no período compreendido entre 18/09/2022 a 16/03/2022

LEIA-SE:

Art. 1° - Prorrogar Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, nos termos do art. 135 da Lei n° 147/2009, a(o) servidor(a) IVA-
NETE REIS LIRA, nomeada por Concurso Público para o cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, por 180 dias, no período compreendido entre 18/09/2022 a 16/03/2023

Art. 2º As demais informações constantes na Portaria supramencionada permanecem inalteradas.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 11 de outubro de 2022

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1805-2022 SFG
Publicação Nº 4264571

PORTARIA Nº 1805/2022, de 18 de outubro de 2022.

“Instaura Processo Administrativo Disciplinar, nomeia Comissão Processante e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579, de 01 de janeiro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o art. 111, II, a e § 1° da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 16, II, da Lei Complementar nº 322, de 22 de 
dezembro de 2020, e da delegação prevista no art. 1º do Decreto nº 8.818, de 04 de janeiro de 2021;
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RESOLVE:

Art.1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar com base e na forma dos arts. 208 e 210, II, e 215 e seguintes, da Lei Complementar 
147/2009, c/c Decreto 6.308/2010, em face do servidor T. C. L. C. (matrícula nº 10000091388-04); para fins de apuração dos fatos relatados 
e constantes junto ao expediente encaminhado mediante Ofício nº 361/2022/SEME, de 05/09/2022; e anexos; c/c Anexo IV / Formulário de 
Avisos e Recomendações de 31/08/2022; c/c Anexo IV / Formulário de Avisos e Recomendações de 21/07/2022; c/c Anexo IV / Formulário 
de Avisos e Recomendações de 20/07/2022; c/c Anexo IV / Formulário de Avisos e Recomendações de 27/06/2022; c/c Anexo IV / Formu-
lário de Avisos e Recomendações de 08/04/2022; c/c Anexo IV / Formulário de Avisos e Recomendações de 07/04/2022; envolvendo o(a) 
servidor(a) supra-mencionado(a), em virtude de necessidade de apuração dos fatos relatados em anexo, onde relata-se as condutas, sendo, 
em tese: - “não comparecer ao trabalho em data de 31/08/2022, sem justificativa, junto ao C. M. E. I. Clara Maria Furtado da Secretaria 
de Educação desta Municipalidade”; consoante Anexo IV / Formulário de Avisos e Recomendações de 31/08/2022; - “não aceitar corrigir 
seus erros, atitudes e comportamentos, apesar de constantes avisos e recomendações orais, em seu labor como merendeira, prejudicando 
o preparo da merenda, ocasionando que as crianças não estavam comendo; não seguir o cardápio; preparando alimentos em desacordo, 
inclusive frituras e negligenciando a situação da ‘lactose’, em horário e ambiente de trabalho junto ao C. M. E. I. Clara Maria Furtado da 
Secretaria de Educação desta Municipalidade”; consoante Anexo IV / Formulário de Avisos e Recomendações de 21/07/2022; - “guardar 
alimentos em panela de alumínio, de ‘um dia para o outro’, sujeitos portanto à contaminação, apesar de constantes avisos e recomendações 
orais, em seu labor como merendeira, colocando em risco a saúde das crianças; preparando alimentos em desacordo, em horário e ambiente 
de trabalho junto ao C. M. E. I. Clara Maria Furtado da Secretaria de Educação desta Municipalidade”; consoante Anexo IV / Formulário 
de Avisos e Recomendações de 20/07/2022; - “preparar e armazenar alimentos em desacordo com o manual de boas práticas na cozinha, 
apesar de constantes avisos e recomendações orais, em seu labor como merendeira, colocando em risco a saúde das crianças; em horário 
e ambiente de trabalho junto ao C. M. E. I. Clara Maria Furtado da Secretaria de Educação desta Municipalidade”; consoante Anexo IV / 
Formulário de Avisos e Recomendações de 27/06/2022; - “apresentar comportamento inadequado, sendo ocasionar desentendimento com 
colega R. F. S., com falta de respeito e grosseria, em horário e ambiente de trabalho junto ao C. M. E. I. Clara Maria Furtado da Secretaria 
de Educação desta Municipalidade”; consoante Anexo IV / Formulário de Avisos e Recomendações de 08/04/2022; - “apresentar compor-
tamento inadequado interferindo negativamente no andamento dos trabalhos, tornando a convivência com os colegas desagradável, em 
horário e ambiente de trabalho junto ao C. M. E. I. Clara Maria Furtado da Secretaria de Educação desta Municipalidade”; consoante Anexo 
IV / Formulário de Avisos e Recomendações de 07/04/2022; e anexos; objetivando apurar autoria e materialidade de tais condutas, bem 
como na verificação de que amoldam-se ou não, aos dispositivos da Lei Complementar 147/2009, e possam caracterizar, em tese, afronta, 
em especial, aos dispositivos: Art. 174 (São deveres do servidor:); I ( exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, emprego ou 
função); II (assiduidade); IV (discrição); V (tratar com cortesia as pessoas); VI (observar as normas legais e regulamentares); VII (cumprir 
as ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais); IX (zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público); X 
(fazer pronta comunicação à chefia imediata do motivo de seu não comparecimento ao serviço); Art. 175 (Ao servidor público é proibido:); 
IV (opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço); XIX (proceder de forma desidiosa); e 
Art. 188 (A demissão será aplicada nos seguintes casos:); V (incontinência pública e conduta escandalosa em serviço); VI (insubordinação 
grave em serviço); da Lei Complementar 147/2009; que estão previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Brusque c/c 
disposições do Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal Brasileiro); para servidores que pratiquem infrações no exercício da função com os 
encaminhamentos pertinentes, devendo ser observados os princípios e garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e legalidade;

Art. 2º - Designar os servidores públicos municipais abaixo relacionados para comporem a Comissão Processante, destinada a conduzir o 
referido processo administrativo: Sheila Marcelino Izabel (matrícula nº 719510-00); Silvana Kuszkowski (matrícula nº 515868-01); e Maria 
Matilde Cardoso (matrícula nº 409448-00) - Representante Sindical;

Art. 3º - Ordenar o afastamento preventivo do servidor do cargo por 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, conforme art. 212 
da Lei Complementar 147/2009, tendo em vista as peculiaridades do caso, com base nos elementos colhidos nos Autos, documentos e 
despachos exarados, a fim de que se garanta a tramitação regular do feito;

Art. 4º - A Comissão, ora constituída, terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quais-
quer depoimentos e informações que julgar pertinentes;

Parágrafo Primeiro: O indiciado poderá ser representado por procurador constituído ao apresentar a defesa prévia e deverá indicar o ende-
reço para receber intimações/notificações;

Parágrafo Segundo: Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado / intimado, não apresentar defesa no prazo legal;

Art. 5º - A Comissão ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do Relatório Final, podendo ser prorrogado a 
pedido da Comissão, quando as circunstâncias exigirem, devendo ser observados durante todo o trâmite os princípios e garantias constitu-
cionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CRFB/88);

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 18 de outubro de 2022.

RODRIGO CESARI
Secretário Municipal de Comunicação Social
Respondendo pela Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica
Portaria n° 14.401/2022
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PORTARIA Nº 1809-2022
Publicação Nº 4264575

PORTARIA Nº 1809/2022

Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, nomeado pela portaria n° 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 111, II, "a", § 1° da Lei Orgânica de Município, c/c o Decreto n° 8.818/2021;

RESOLVE:

Art. 1° - Considerar estável, após o término do Estágio Probatório, o(a) Servidor(a) Sr.(a) MARIA ALICE ZUCCO, matrícula n° 821853, no-
meado(a) pela Portaria n° 9.281/2014, para ocupar o cargo de provimento efetivo de EDUCADOR SOCIAL, por ter preenchido os requisitos 
relativos à aquisição de estabilidade no serviço público.
Parágrafo Único – A estabilidade de que trata o caput deste artigo encontra fulcro nos artigos 26 § 2° e 27 § 2° da LC 147/2009, regula-
mentado pelo Decreto n° 6287/2010, e nos termos do parecer da comissão de avaliação do estágio probatório.

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 22/05/2022.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 20 de outubro de 2022.

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

RODRIGO CESARI
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 391-2022-SAMAE
Publicação Nº 4264562

PORTARIA Nº 391/2022

A Diretora Geral do SAMAE, nomeada pela portaria 14.626/2022, no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 101, inciso I e art. 
111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009 e Portaria 132/2022/SAMAE,

RESOLVE

Art. 1º Convalidar a prorrogação do afastamento em decorrência de licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do Art. 5°. Lei Com-
plementar 313 de 29/05/2020, do servidor IVAN DA SILVA LOTIN, matrícula Nº 29530-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Servente de Serviços Gerais, lotado no SAMAE, em decorrência de nova perícia, sendo seu afastamento no dia 16/10/2022 a 21/10/2022.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 1° está em conformidade com o Art. 1°, da Normativa 001/2020 de 29/04/2020.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 16/10/2022 revogando-se as disposições em 
contrário

Brusque/SC, 18 de outubro de 2022.

LARISSA DE PÁDUA BOZIO
Diretora Geral

PORTARIA Nº 392-2022-SAMAE
Publicação Nº 4264565

PORTARIA Nº. 392/2022

A Diretora Geral do SAMAE, nomeada pela portaria 14.626/2022, no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 101, inciso I e art. 
111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009 e Portaria 132/2022/SAMAE:

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores públicos 25038-00 Fabricio Gonçalves, para exercerem a função de fiscal do contrato referente ao Processo 
Licitatório 056/2022, na modalidade Pregão Eletrônico, com a empresa Pederlub Lubrificantes Peças e Acessórios Automotivos Ltda., para 
aquisição de óleo lubrificante para motocicletas.
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Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brusque, 19 de outubro de 2022.

LARISSA DE PÁDUA BOZIO
Diretora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004-2022-AD004-1-2022
Publicação Nº 4264559

PRIMEIRO TERMO ADITIVO (AD004-1/2022)
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2022/SMS

Termo de Colaboração de cooperação técnica e financeira celebrado entre o MUNICÍPIO DE BRUSQUE, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE.

Pelo presente Termo de Colaboração, de um lado o MUNICÍPIO DE BRUSQUE, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente ins-
crito no CNPJ n° 83.102.343/0001-94, com sede na Praça das Bandeiras, n° 77, bairro Centro, CEP 88.350-051, na cidade de Brusque/SC, 
neste ato representado por meio de seu Prefeito José Ari Vequi, brasileiro, casado, inscrito no CPF n° 591.530.839-20 e RG n° 1927.098 por 
intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, localizado na Rua Prefeito Germano Schaeffer, n. 66, Centro 1, Cidade de Brusque/SC, repre-
sentado neste ato pela Secretaria Municipal de Saúde, OSVALDO QUIRINO DE SOUZA, brasileiro, casado, inscrito no CPF n° 587.988.119-
91, e RG n° 1929406-4 , residente e domiciliado na Rua Eduardo Von Buettener, nº 22, bairro Centro, CEP 88350-050, em Brusque/SC, 
doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado, a APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE, entidade 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 76.852.615/0001-08, localizada na cidade de 
Brusque/SC, à Rua Augusto Bauer, n. 350, Bairro Jardim Maluche, neste ato representada por seu Presidente, Sr. RENATO RODA, brasileiro, 
Diretor Presidente, inscrito no CPF n° 162.447.619-87, e RG nº 601650-SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Waldir Walendowsky, nº 
274, bairro Jardim Maluche, em Brusque/SC , doravante denominada ENTIDADE, acordam entre si o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, 
nos termos da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto Federal n° 8.726, de 27 de abril de 2016, do Decreto Municipal nº 
7.954, de 27 de abril de 2017 e demais legislações pertinentes, conforme cláusulas e condições se seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO
1.0. O presente Termo de Colaboração tem por objetivo a cooperação financeira para manutenção de serviços em funcionamento os serviços 
pela APAE de Brusque, no âmbito dos programas da Clínica de Terapia Integrada Uni Duni Tê.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
2.1. A alteração tem como justificativa o pedido da entidade pela alteração do prazo de prestação de contas previsto no Termo de Colabo-
ração vigente, uma vez que a atividade prestada pela Entidade demanda um pouco mais de tempo para confecção dos documentos proba-
tórios quanto à destinação e aplicação do recurso recebido por esta parceria.
2.2. O prazo que deverá constar no item I da Cláusula Décima para prestação de contas é o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data 
de recebimento do recurso.
2.3. Ademais, o repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação e aprovação da prestação de contas da primeira parcela, o da 
quarta parcela fica condicionado à apresentação e aprovação da segunda e assim sucessivamente até a décima segunda.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.0. As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas, restando ratificado todo o conteúdo do instrumento firmado.
4.1. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (quatro) vias iguais e rubricadas para 
todos os fins de direito.

Brusque, 18/10/2022.

MUNICÍPIO DE BRUSQUE
OSVALDO QUIRINO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE
RENATO RODA
Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002-2022- LOA 2023
Publicação Nº 4239484

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito de Brusque, no uso de suas atribuições e nos termos do Paragrafo
Único do Art 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal LC nº 101/00, faz saber a
quem interessar possa, que fará Audiência Pública a ser realizada no dia 26 de
Outubro de  2022,  às  16:00hs,  no  Salão  Nobre  da  Prefeitura  Municipal  de
Brusque, com intuito de,  apresentar as  prioridades e metas da Administração
Municipal para o exercício de 2023, extraídas do Plano Plurianual 2022/2025, a
serem expressas na Lei Orçamentária Anual – LOA.

Brusque, 07 de Outubro de 2022

JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito Municipal
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Caçador

Prefeitura

DECRETO Nº 10.503
Publicação Nº 4263825

DECRETO Nº 10.503, de 10 de outubro de 2022.

Aprova desmembramento de terreno urbano.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica, mais o pre-
visto na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, Lei Estadual nº 17.492, de 22 de janeiro de 2018 e Lei Complementar nº 128, 
de 12 de maio de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de um terreno urbano com área total de 2.385,96m², objeto da matrícula nº 25.620 do Registro 
de Imóveis desta Comarca e de propriedade de Carmini Luana Teza, passando a ser constituído de duas glebas, na forma que segue:

I - gleba A com área de 1.831,18m², iniciando a descrição do perímetro no vértice P5 estando a 58,62 metros da rua Osvaldo Manoel 
Gomez; segue confrontando com a matrícula nº 1.534, com os azimutes e distâncias de 96°25'12" e 40,15 metros até o vértice P6; segue 
confrontando com a matrícula nº 3.748, com os azimutes e distâncias de 189°15'26" e 45,94 metros até o vértice P7; segue confrontando 
com a gleba B com os azimutes e distâncias de 277°35'23" e 40,36 metros até o vértice P4; segue confrontando com a rua Zaki Thomé, 
com os azimutes e distâncias de 9°33'45" e 45,13 metros até o vértice P5, ponto inicial da descrição;

II - gleba B com área de 554,78m², iniciando a descrição do perímetro no vértice P1 estando a 117,45 metros da rua Elvira Popia Pavelski 
confrontando com a rua Dilma Deboni Petry, com os azimutes e distâncias de 277°35'22" e 17,47 metros até o vértice P2; segue confron-
tando com a rua Dilma Deboni Petry, com os azimutes e distâncias de 277°35'22" e 22,96 metros até o vértice P3; segue confrontando com 
a rua Zaki Thomé com os azimutes e distâncias de 9°33'45" e 13,74 metros até o vértice P4; segue confrontando com matrícula nº 25.620 
(gleba A), com os azimutes e distâncias de 97°35'23" e 40,36 metros até o vértice P7; segue confrontando com a matrícula nº 3748, com 
os azimutes e distâncias de 189°15'26" e 13,74 metros até o vértice P1, ponto inicial da descrição.

Parágrafo único. O mapa e memorial descritivo ficam fazendo parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º Os terrenos encontram-se em via e logradouro públicos oficiais, integralmente urbanizados e sem a necessidade de melhoramentos 
pelo parcelador.

Art. 3º A Prefeitura, através de seus órgãos competentes, não se responsabiliza pela ocorrência de divergências entre as medidas e con-
frontações resultantes deste desmembramento.

Art. 4º O registro no Cartório de Registro de Imóveis deverá ocorrer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de caducidade da aprovação, 
nos termos do art. 14 da Lei Complementar nº 128, de 12 de maio de 2008.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 10 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

DECRETO Nº 10.504
Publicação Nº 4263821

DECRETO Nº 10.504, de 10 de outubro de 2022.
Dispõe sobre a permissão de uso de bem público por Tiago Fernandes da Silva.

O PREFEITO DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII e art. 118, inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei 
Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica permitido, a título precário e em caráter não oneroso, o uso da sala comercial com área de 9,35m² do Terminal Rodoviário 
Municipal por Tiago Fernandes da Silva, pessoa física, inscrita no CPF nº 073.142.799-85, para instalação de incubadora e estabelecimento 
jurídico da startup Jbassistente.
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Art. 2º o mapa da área e o Termo de Permissão ficam fazendo parte integrante do presente Decreto.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 10 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO Nº 14/2022.

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR E TIAGO FERNANDES DA SILVA.

PERMITENTE: MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.074.302/0001-31, com sede 
na Avenida Santa Catarina, nº 195, centro, Caçador/SC, neste ato representado pelo Prefeito Sr. ALENCAR MENDES, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF nº 771.673.849-68, residente e domiciliado em Caçador/SC.

PERMISSIONÁRIO: TIAGO FERNANDES DA SILVA, brasileiro, pessoa física, inscrita no CPF nº 073.142.799-85, residente e domiciliado na 
rua Salgado Filho, nº 103, apto. 103, centro, Caçador/SC.

As partes supra identificadas, por este instrumento, celebram TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO em conformidade com as 
disposições contidas no art. 79, inciso VIII, c/c art. 118, inciso II, §§ 2º e 3º da Lei Orgânica, Decreto Municipal nº 10.504, de 10 de outubro 
de 2022 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O objeto do presente termo é a Permissão de Uso para ocupação e exploração da sala comercial com 9,35m2 no Terminal da Rodoviária 
Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO
O imóvel será destinado exclusivamente para instalação de incubadora e estabelecimento jurídico da startup Jbassistente para desenvolvi-
mento de suas atividades, não sendo admitido, em qualquer tempo, o uso diverso da destinação aqui prevista sem prévia autorização do 
Permitente, devendo ainda, a sua utilização, obedecer às condições gerais da outorga.

Parágrafo único. Não será permitida a transferência da Permissão de Uso a terceiros sem prévia autorização do Permitente, devendo para 
tanto ser protocolado pedido formal no Protocolo Geral da Prefeitura de Caçador.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
Não haverá a cobrança de aluguel, taxa de água, taxa de luz e taxa de internet referente à ocupação da sala, no entanto, a adequação 
interna, manutenção e zelo serão de responsabilidade do(a) beneficiado(a).

§ 1º A sala destinada, preferencialmente, a Empreendedores com Necessidades Especiais, sofrerá adaptação em até 90 (noventa) dias 
após a assinatura do presente Termo, às custas do Poder Público, de modo a adequar-se à necessidade especial do(a) empreendedor(a) 
beneficiado(a).

§ 2º Não haverá repasse de recursos por parte da Prefeitura, de forma que todas as despesas para a execução dos serviços do(s) benefi-
ciado(s), incluindo equipamentos e pessoal, são de responsabilidade do(a) beneficiado(a).

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
O prazo de ocupação das salas é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, por até 02 (duas) vezes, totalizando o 
máximo de 36 (trinta e seis) meses, mediante requerimento específico, justificando a evolução do negócio e a necessidade de permanência.

Parágrafo único. As atividades deverão iniciar em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da assinatura deste Termo.

CLÁUSULA QUINTA – DANOS AO IMÓVEL
Se ocorrerem danos ao imóvel, a usuários ou a terceiros, em decorrência da ação ou omissão de seus funcionários e/ou prepostos, a res-
ponsabilidade caberá exclusivamente ao Permissionário.

Parágrafo único. Todas as reparações necessárias à conservação do objeto da presente Permissão, deverão ser executadas pelo Permissio-
nário, às suas expensas.

CLÁUSULA SEXTA - BENFEITORIAS
Toda e qualquer benfeitoria realizada no imóvel (necessárias, úteis ou voluptuárias) fica, desde já, incorporada ao bem, renunciando o 
Permissionário, ao eventual direito à retenção e/ou indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Termo ficará a cargo do servidor Milene Ribeiro Granemann.
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Parágrafo único. Caberá ao(s) servidor(es) designado(s) verificar se o objeto do presente contrato, atende a todas as especificações e de-
mais requisitos exigidos, bem como autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, e participar de todos os atos que se fizerem necessários 
para o adimplemento a que se referir o objeto.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
São, ainda, obrigações do PERMISSIONÁRIO:
I - pagar pontualmente os valores mensais, cabendo-lhe também, o pagamento dos impostos, taxas e despesas de luz, telefone, e outras 
que recaírem sobre o imóvel;
II - manter o objeto da Permissão de Uso em perfeito estado de conservação e segurança, de forma a preservá-lo e restituí-lo na mais 
perfeita ordem;
III - solicitar prévia autorização expressa e escrita do Permitente para executar quaisquer reparações, modificações e benfeitorias na área;
IV - solicitar prévia autorização expressa e escrita do Permitente para transferência ou alteração da atividade desenvolvida;
V - sujeitar-se às exigências da saúde pública, autoridades municipais, estaduais e federais;
VI - pagar as multas que lhe venham a ser aplicadas pela Permitente;
VII - afastar do serviço qualquer preposto ou empregado cuja permanência for julgada inconveniente pela Permitente;
VIII - executar as instalações internas e a comunicação visual, de acordo com o projeto aprovado pelo Permitente;
IX - cumprir as normas, regulamentos, circulares, ordens de serviço, etc., emanadas pelo Permitente, com os quais o Permissionário declara 
estar de acordo;
X - pagar todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre a atividade desenvolvida, isentando o Município de todo e 
qualquer encargo;
XI - não transpassar, ceder ou transferir o objeto da Permissão de Uso a terceiros, sem prévia autorização da Permitente;
XII – a operação e exploração da sala, cabendo-lhe todas as obrigações inerentes aos serviços;
XIII - manter as instalações do imóvel outorgado dentro dos padrões de limpeza e higiene em que os recebe, mantendo o seu estado de 
conservação;
XIV - responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação espe-
cífica, correspondente a atividade exercida;
XV - instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Permitente, bem como a respeito das atividades a 
serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo presente termo, a fim de evitar desvio de poder;
XVI - não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de qua-
torze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
XVII - manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA - DAS FACULDADES E PRERROGATIVAS
O Permissionário declara estar ciente das faculdades e prerrogativas concedidas ao ente Permitente, por força da discricionariedade e pre-
cariedade inerentes ao Instituto da Permissão de Uso. O Permitente reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que 
for pertinente a este contrato:
I - modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da contratada;
II - rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
III - fiscalizar a execução;
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente termo encontra-se vinculado a todas as previsões do edital de licitação, seus anexos, e proposta vencedora, e os casos omissos 
neste instrumento, serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes e Lei Federal nº 8.987/1995 suas alterações 
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
Tem a Permitente o poder discricionário de, a qualquer tempo, alterar, modificar ou revogar a presente Permissão de Uso, unilateralmente, 
mediante notificação extrajudicial.

§ 1º Ficará a Permissão de Uso rescindida de pleno direito e independente de notificação ou interpelação de qualquer natureza, nas hipó-
teses seguintes:
I - alteração, pelo Permissionário, da destinação prevista ou qualquer outra julgada inconveniente pela Permitente;
II - dissolução, falência, concordata ou mudança na representatividade legal do Permissionário;
III - inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas em decorrência do presente, firmado pelo Permissionário;
IV - transferência da Permissão de Uso a terceiros sem autorização do Permitente;
V - mudança de atividade desenvolvida na sala sem autorização do Permitente;
VI - atrasos injustificados nas parcelas mensais.

§ 2º A Permitente poderá rescindir o presente instrumento unilateralmente por interesse público mediante notificação ao Permissionário 
para desocupação do imóvel no prazo de trinta dias corridos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca Caçador, Estado de Santa Catarina, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 
renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.
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Caçador (SC), 10 de outubro de 2022.

Alencar Mendes
PREFEITO - PERMITENTE

Tiago Fernandes da Silva
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

DECRETO Nº 10.505
Publicação Nº 4263828

DECRETO Nº 10.505, de 10 de outubro de 2022.

Substitui representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

O PREFEITO DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica,

DECRETA:

Art. 1º Ficam substituídos os representantes das entidades abaixo relacionadas, nomeados pelo Decreto nº 9.805, de 3 de novembro de 
2021 para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, na forma que segue:

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS:

1) Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

Titular ............................................................................................................................................ 
Suplente: Débora de Lima Lischineski

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS:

5) Marista Escola Social - Unidade de Caçador

Titular: Ana Rosélis Kvitschal
Suplente ........................................................................................................................................ 

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 10 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

DECRETO Nº 10.506
Publicação Nº 4263832

DECRETO Nº 10.506, de 10 de outubro de 2022.

Substitui representante do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA.

O PREFEITO DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica,

DECRETA:

Art. 1º Fica substituído o representante da entidade abaixo relacionada, nomeado pelo Decreto nº 9.936, de 15 de dezembro de 2021 para 
compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA, na forma que segue:

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS:

3) Secretaria Municipal de Educação

Titular: Sandréa de Oliveira Tavares
Suplente .......................................................................................................................................... 
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 10 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 10.507
Publicação Nº 4263835

DECRETO Nº 10.507, de 10 de outubro de 2022.

Designa Coordenador do Fórum Municipal de Educação.

O PREFEITO DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica,

DECRETA:

Art. 1º Fica designada como Coordenadora do Fórum Municipal de Educação a Servidora Lenira de Cácia Carneiro Ruppel, ocupante do cargo 
de Secretária de Educação, matrícula nº 16.537.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 4 de janeiro de 2021.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 6.729, de 8 de março de 2016.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 10 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 10.508
Publicação Nº 4263815

DECRETO Nº 10.508, de 10 de outubro de 2022.

Revoga o Decreto nº 10.411, de 16 de agosto de 2022, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público pela Reitoria Bar Universitário 
Ltda.

O PREFEITO DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 10.411, de 16 de agosto de 2022.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 10 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 10.509
Publicação Nº 4263836

DECRETO Nº 10.509, de 10 de outubro de 2022.

Substitui representante do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

O PREFEITO DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica,

DECRETA:

Art. 1º Fica substituído o representante da entidade abaixo relacionada, nomeado pelo Decreto nº 9.527, de 6 de julho de 2021 para compor 
o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme segue:
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I - Entidades Governamentais:

a) Secretaria Municipal de Assistência Social:
2. Titular ........................................................................................................................................... 
Suplente: Talia Cordeiro Batista

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 10 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

DECRETO Nº 10.510
Publicação Nº 4263824

DECRETO Nº 10.510, de 10 de outubro de 2022.

Homologa Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

O PREFEITO DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica, mais o previsto no art. 
10 da Lei nº 3.214, de 31 de março de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 17, de 6 de outubro de 2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, nos termos do Anexo Único deste Decreto.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 10 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

LEI Nº 3.788
Publicação Nº 4264101

LEI Nº 3.788, de 17 de outubro de 2022.
Autoriza a concessão de uso de bem móvel ao Estado de Santa Catarina, por intermédio do Fundo de Melhorias da Polícia Militar, para uso 
do 15º Batalhão de Caçador.

O PREFEITO DE CAÇADOR, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o direito de uso de um veículo marca Mercedes Benz, modelo Atego 1419, tipo carga 
caminhão, cor branca, combustível diesel, ano de fabricação e modelo 2012, chassi nº 9BM958034CB849654, Renavam nº 00471433500 e 
placa ITF1F39, ao Estado de Santa Catarina, por intermédio da Polícia Militar, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 
83.931.550/0001-51, para uso pelo 15º Batalhão de Caçador.

Art. 2º O contrato de concessão fica fazendo parte integrante desta Lei.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 17 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº

Termo de Cessão de Uso que entre si celebram o Município de Caçador e o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar.
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O Município de Caçador, situado à Avenida Santa Catarina, nº 195, CEP 89500-124, inscrito no CNPJ sob nº 83.074.302/0001-31, neste 
ato representado pelo Prefeito Sr. ALENCAR MENDES, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 771.673.849-68, residente e domiciliado em 
Caçador/SC, de ora em diante denominado CEDENTE, e o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Polícia Militar do Estado de Santa 
Catarina, e através do Fundo de Melhorias da Polícia Militar, doravante denominada - FUMPOM, situada à Avenida Rio Branco nº 1064, 
inscrita no CNPJ sob nº 13.925.994/0001-07, representada pelo Diretor da DALF, Coronel PM André Cartaxo Esmeraldo, amparados na Lei 
Municipal nº 3.778, de 17 de outubro de 2022, no inciso IV, § 2º do art. 106 da Lei Complementar Estadual nº 741, de 12 de junho de 
2019, no Decreto Estadual nº 1.860, de 13 de abril de 2022, e na Portaria da PMSC nº 165/PMSC/2022, regido pela Lei nº 8.666/1993 e 
nas demais normas legais vigentes, resolvem, por mútuo acordo, celebrar o presente Termo de Cessão de Uso, de acordo com as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Cedente fornecerá à Cessionária 1 (um) veículo marca Mercedes Benz, modelo Atego 1419, tipo carga caminhão, cor branca, combustí-
vel diesel, ano de fabricação e modelo 2012, chassi nº 9BM958034CB849654, renavam nº 00471433500 e placa ITF1F39, para utilização 
exclusiva no 15º Batalhão da Polícia Militar sediado em Caçador.

Parágrafo único. O veículo está com todos os equipamentos obrigatórios e foi destinado ao Município de Caçador pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, nos termos do Ato nº 0900100/000504/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO
O bem destina-se ao serviço de policiamento montado/cavalaria e às aulas de equoterapia realizadas pela Instituição em Caçador, ficando a 
Cessionária responsável pelo fornecimento do pessoal necessário à execução do serviço e pelo bom uso do equipamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES
A Cessionária obrigar-se-á:

a) a usar o veículo exclusivamente para o fim a que se destina;
b) a zelar pela guarda do veículo, comunicando ao Cedente a ocorrência de qualquer acidente;
c) responsabilizar-se por transgressões à legislação de trânsito e seus efeitos;
d) a Organização Policial Milita – OPM, a qual o veículo se destina, responsabilizar-se-á pelo pagamento do licenciamento anual e do Seguro 
DPVAT do veículo, arcando com as despesas, através dos recursos financeiros oriundos dos fundos Municipais e/ou Estaduais;
e) arcar com os custos de manutenção do bem que correrão por conta, no exercício corrente, dos recursos municipais de Caçador ou de 
recursos do convênio de trânsito da OPM, e a partir do próximo exercício financeiro, além das fontes já citadas, também com recursos do 
tesouro estadual;
f) responder integralmente pelos danos materiais e pessoais causados a terceiros na esfera cível e criminal, relacionadas a utilização do 
veículo, isentando o Cedente de qualquer despesa e/ou indenização, bem como, responsabilizar-se por todos os encargos administrativos e 
tributários que venham a incidir sobre o bem;
g) publicar o extrato do presente termo no Diário Oficial do Estado – DOE.

CLÁUSULA QUARTA - DA CARACTERIZAÇÃO DO VEÍCULO
Enquanto durar a presente cessão de uso, o objeto passará a integrar a frota da Cessionária, caracterizado por suas cores, símbolos e placas 
(licenças) específicas ao serviço a que se destina.

CLÁUSULA QUINTA - DA DEPRECIAÇÃO
A devolução do veículo, quando da rescisão ou expiração deste instrumento, dar-se-á no estado que se encontrar, desgastado pelo seu uso 
no serviço de segurança pública.

CLÁUSULA SEXTA - DOS GESTORES
São gestores da presente Cessão de Uso, o Prefeito ou quem por ele designado e o Comandante da Organização da Polícia Militar do Mu-
nicípio.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO E VIGÊNCIA
O presente ajuste vigorará por 5 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no DOE, podendo ser denunciado a qualquer tempo se 
assim for do interesse de qualquer dos acordantes, mediante comunicação prévia de no mínimo 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
Para qualquer ação judicial que se originar deste instrumento, fica eleito o Foro da Comarca da Capital, renunciando as partes a qualquer 
outro, mesmo que mais privilegiado.

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.

Florianópolis, de de 2022.

Alencar Mendes
PREFEITO MUNICIPAL

André Cartaxo Esmeraldo
CEL PM DIRETOR DA DALF/PMSC

Testemunhas:
Nome: Juliana Nurilles Garbozza
Cargo: Técnico Legislativo
CPF: 051.195.149-36

Nome: Cleiton Roberto Fischer
Cargo: Capitão PM
CPF: 024.189.199-00
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PORTARIA Nº 37.242
Publicação Nº 4265391

PORTARIA Nº 37.242, de 10 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de 
Caçador, mais o previsto § 3º do art. 124 da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Caçador,

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.496, de 11 de abril de 2018, que nomeia comissão para avaliação de conversões de licença-prêmio e férias 
e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER conversão em dinheiro de licença-prêmio, com pagamento no mês de setembro, aos Servidores abaixo relacionados e 
lotados na Secretaria Municipal de Educação, especificando código, nome, cargo, fração convertida e período de aquisição, conforme segue:

Código Nome Cargo Conversão Período de aquisição
6965 Cloris de Fatima Casagrande Professor Ensino Fundamental I 1/3 01/08/2011 a 01/08/2016
1129 Noeli Sandra Dallacosta Professor Ensino Fundamental I 1/3 02/02/2008 a 02/02/2013

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
10 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 37.256
Publicação Nº 4265396

PORTARIA Nº 37.256, de 14 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município 
de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 286, de 16/12/2014, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, 
Disposições Estatutárias para os Servidores do Magistério Público Municipal e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º CESSAR os efeitos do art. 3º da Portaria nº 34.144, de 15 de fevereiro de 2021, somente no que se refere à designação da Servidora 
ELIANE BORTOLINI, matrícula 800, ocupante do cargo efetivo de Secretário Escolar.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 7 de outubro de 2022.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 37.257
Publicação Nº 4265398

PORTARIA Nº 37.257, de 14 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso VIII, do artigo 79, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 286, de 16 de dezembro de 2014, que institui o plano de cargos, carreiras e 
vencimentos, disposições estatutárias para os Servidores do Magistério Público Municipal e dá outras providências, alterada pela Lei Com-
plementar nº 312, de 22 fevereiro de 2017,

RESOLVE:
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Art. 1º DESIGNAR a Servidora Pública Municipal a seguir relacionada para exercer o Cargo de Confiança de Assessor de Setor na Secretaria 
Municipal da Educação, especificando: código, nome, cargo efetivo, escola atual de lotação, carga horária de origem, carga horária do cargo 
e porcentagem de gratificação do cargo, conforme segue:

Código Nome Cargo Local de Atuação Carga horária 
origem Carga horária cargo Porcentagem

16388 Jane Paula Pelepe Secretário Escolar EMEB Hilda Granemann de 
Sousa 40 40 40%

Art. 2º SUSPENDER o período de avaliação do estágio probatório da referida servidora enquanto estiver exercendo cargo de assessor de 
setor.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 7 de outubro de 2022.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 37.260
Publicação Nº 4265402

PORTARIA Nº 37.260, de 14 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município 
de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a Portaria nº 36.438, de 29 de abril de 2022, que designou a Servidora Pública Municipal Ana Cláudia Viero, ocupante do 
cargo de Professor de Educação Infantil, matrícula 14181, para exercer o Cargo de Confiança de Assessor de Setor na Secretaria Municipal 
da Educação, no que se refere ao percentual que passa a ser de 40% (quarenta por cento), a contar de 1º de outubro de 2022.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 37.262
Publicação Nº 4265634

PORTARIA Nº 37.262, de 14 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de 
Caçador, mais o previsto na Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, mais o previsto na Lei Federal nº 4.320, de 17/3/1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,

RESOLVE:

Art. 1º INSTAURAR Procedimento Administrativo para apurar legitimidade de despesa e eventuais pendências financeiras decorrentes da 
prestação de serviços referente à contratação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) para ministrar o 
Plano Estratégico de Retomada de Pequenos Negócios- Processo Licitatório Nº 117/2021- Dispensa Nº 14/2021- Contrato Administrativo Nº 
82/2021 e contratação do Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) para ministrar capacitação da nova turma 
de empreendedores do Programa Cocreation- Processo Licitatório Nº 62/2021- Dispensa Nº 09/2021- Contrato Administrativo Nº 55/2021, 
tudo conforme documentos e demais especificações contidas no Protocolo nº 17.787/2022.

Art. 2º DESIGNAR as Servidoras Drieli Roier Pereira, ocupante do cargo de Assistente Administrativo e lotada na Procuradoria Geral do 
Município, Sandra Aparecida Sicka Rodrigues, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade e lotada na Secretaria da Fazenda e Graziela 
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Wagner da Costa Bender, ocupante do cargo de Professor de Sala de Recursos Multifuncionais, lotada na Secretaria da Fazenda para, sob a 
presidência da primeira, comporem a Comissão de Processo Administrativo nº 12/2022.

Parágrafo único. A Comissão Processante tem poderes de ampla e irrestrita investigação devendo providenciar as provas que julgar neces-
sárias para a completa apuração dos fatos, inclusive de novos que venham a surgir no decorrer do presente processo, respeitando a ampla 
defesa e o contraditório.

Art. 3º Fixar gratificação aos membros Sandra Aparecida Sicka Rodrigues e Graziela Wagner da Costa Bender, pela execução/colaboração 
nos trabalhos além de suas atribuições de seus cargos de concurso, pela responsabilidade da função a ser desempenhada, com fulcro no 
art. 178, V da Lei Complementar nº 56/2004, no valor de R$ 200,00, e, para a Presidente no valor de R$ 350,00, ao final do processo.

Art. 4º A Comissão tem o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos a contar da data de publicação da portaria no órgão 
oficial podendo ser automaticamente prorrogado pelo mesmo período, sem prejuízo dos trabalhos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 37.263
Publicação Nº 4265406

PORTARIA Nº 37.263, de 14 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de 
Caçador, e em conformidade com o art. 73, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ao servidor a seguir relacionado, lotado na Guarda Municipal, afastamento do serviço pelo passamento de familiar, es-
pecificando código, nome, cargo, dias de afastamento e período, conforme segue:

Código Nome Cargo Total de dias Período
7987 Alessandro Gonçalves Guarda Municipal 08 01/10/2022 a 08/10/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.
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PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 01-2022 - ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Publicação Nº 4265690

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EFPC Nºº 01/2022 
 
O MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, pessoa jurídica de direito público interno, torna público 
aos interessados a abertura do Processo de Seleção nº 01/2022, nos termos do art. 202 da 
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 108/2001, Lei Complementar Municipal 
nº 422, de 28 de março de 2022 e em observância a Nota Técnica da ATRICON nº 01/2021 
e ao Guia da Previdência Complementar elaborado pela Secretaria de Previdência, conforme 
condições e especificações estabelecidas neste Edital.  
 
1. DO OBJETO  
1.1. Apresentação de propostas por Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 
EFPC interessadas em administrar plano de benefícios previdenciários dos servidores da 
administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de 
Caçador, Estado de Santa Catarina.  
1.2. O Processo de Seleção implicará na seleção de EFPC, cabendo ao Município celebrar 
Convênio de Adesão por prazo indeterminado com a entidade que vier a ser eleita, consoante 
previsto nas Leis Complementares nºs 108/2001 e nº 109/2001. 
1.3. Os atos de recebimento e julgamento das propostas ficarão a cargo da Comissão 
Especial de Processo de Seleção, instituída pelo Decreto nº 10.333, de 08 de julho de 2022. 
 
2. PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar as pessoas jurídicas que se enquadram no conceito de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar Multipatrocinada e que estejam devidamente 
autorizadas a funcionar como tal pelo respectivo órgão regulador, Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar – PREVIC, e categorizadas como em “situação normal” no 
CadPrevic1. 
 
3. CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Estão impedidos de participar os interessados que se enquadrem em uma ou mais das 
situações a seguir:  
a) pessoas jurídicas cuja natureza social de seus objetivos não esteja relacionada ao objeto 
do Edital;  
b) pessoas jurídicas declaradas inidôneas por ato da Administração Pública de qualquer 
esfera estatal;  
c) pessoas jurídicas que estiverem em processo de intervenção ou liquidação extrajudicial;  
d) pessoas jurídicas que não estejam em situação regular quanto aos tributos federais, 
estaduais ou municipais, consideradas a sede da proponente; 
e) entidades que não integram a qualidade de entidade fechada multipatrocinada. 
 
4. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS  
4.1. Local: Prefeitura de Caçador. 
4.2. Endereço: Avenida Santa Catarina, nº 195, centro, Cep 89500-124, no setor de 
Protocolo. 
4.3. Recebimento das Propostas: até 11/11/2022 às 19 horas.  
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 

 
1https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/acesso-a-
informacao/dados-abertos/cadastro-de-entidades-e-planos-cadprevic 
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5.1 Até a data indicada no item anterior, as entidades interessadas em apresentar suas 
propostas deverão encaminhar à Comissão Especial de Processo de Seleção a 
documentação relacionada a seguir:  
 
5.2 Quanto à Regularidade Jurídica:  
5.2.1. Ato constitutivo da Entidade Fechada de Previdência Complementar, contendo todas 
as alterações realizadas ou o último devidamente consolidado, devendo, em ambos os casos 
estarem registrados na Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.  
5.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  
 
5.3. Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
5.3.1. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade 
Fiscal, expedido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de 
Regularidade do Empregador”. 
5.3.2. Prova de Regularidade relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, por meio da Certidão Negativa de Débitos (CND) relativo aos Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive quanto às contribuições socais, expedida pela 
Receita Federal. 
5.3.3. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa 
de débito em relação a tributos estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 
no domicílio ou sede da proponente. 
5.3.4. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual de Santa Catarina, por meio 
Certidão Negativa de débito em relação a tributos estaduais, expedida pela Secretaria da 
Fazenda Estadual de Santa Catarina. 
5.3.5. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 
de débito em relação a tributos municipais, expedida pela Prefeitura, no domicílio ou sede 
da proponente. 
5.3.6. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal de Caçador/SC, por meio de 
Certidão Negativa de débito em relação a tributos municipais, expedida pela Secretaria da 
Fazenda do Município. 
5.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho. 
 
5.4. Quanto à Qualificação Técnica:  
5.4.1 Ato de registro da entidade junto ao órgão regulador: Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - PREVIC.  
5.4.2 Apresentar-se em condição normal de funcionamento. 
 
5.5 Quanto à Proposta: 
5.5.1. Carta Apresentação, assinada pelo dirigente da proponente, informando a 
apresentação da documentação, o encaminhamento da proposta, que a entidade não fora 
declarada inidônea para contratar com a Administração, nem está sob intervenção ou 
liquidação extrajudicial. 
5.5.2 Proposta Técnica, contendo as informações solicitadas conforme o modelo em anexo 
e, sempre que possível, indicar o local onde as informações estão publicadas e podem ser 
acessadas.  
5.5.3. Minuta de Convênio de Adesão ao Plano de Benefícios da Empresa Fechada de 
Previdência Complementar (EFPC) e do Regulamento do Plano na Modalidade de 
Contribuição Definida.  
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6. FORMA DE ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS 
6.1. Os documentos relacionados no item 5 poderão ser apresentados impressos ou, 
preferencialmente, digitalizados e convertidos em arquivo(s) PDF(s), dentro de envelope 
lacrado, em mídia digital através de pen drive, com a Carta de Apresentação impressa, na 
forma indicada no subitem 5.5.1.  
6.2. No anverso do envelope deverá ser identificada a razão social da entidade, o número 
do Edital de Seleção e o órgão responsável pela análise da documentação: COMISSÃO 
ESPECIAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO. 
6.3. Os documentos deverão estar dispostos físicos ou em pen drive, de maneira ordenada 
e indicados conforme o apontado no item 5 deste Edital.  
6.4. A Comissão Especial de Processo de Seleção poderá solicitar à proponente informações 
e esclarecimentos da documentação e da proposta quando entender necessário e a seu 
exclusivo critério. 
 
7. DA MASSA ATUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS 
7.1. Em atenção a Nota Técnica ATRICON nº 01/2021 apresentamos o contexto da massa 
de servidores efetivos do Município de Caçador dos Poderes Executivo e Legislativo, data 
base Fevereiro: 
 
Prefeitura Municipal de Caçador 
Total de cargos (nem todos preenchidos): 
- Lei Complementar 203/2011 – 1063 cargos (253 de nível superior) 
- Lei Complementar 286/2014 – 720 (servidores da educação) 
 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - 
IPASC: 7 servidores. 
 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador - IPPUC:  9 servidores. 
 
Câmara Municipal de Vereadores: 19 servidores. 

 
8. DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO 
8.1. À Comissão Especial de Processo de Seleção compete processar e julgar as propostas 
e a qualificação técnica dos participantes.  
8.2. Para fins de julgamento das propostas, a Comissão Especial do Processo de Seleção 
elaborará quadro comparativo das condições econômicas das propostas, qualificação 
técnica e plano, e decidirá sobre a escolha da entidade fechada de previdência 
complementar mediante decisão fundamentada, atentando-se ainda para: 
a) avaliação do processo de governança e experiência técnica das EFPC que se 
apresentarem no processo seletivo;    
b) comprovação da qualificação da diretoria e demais responsáveis pela gestão da EFPC;    
c) histórico de rentabilidade obtido nos planos de benefícios, a política de investimento e o 
desempenho da EFPC;    
d) análise da estrutura de custeio da EFPC;    
e) análise dos controles internos e processos de gestão de riscos da EFPC;    
f) análise da economicidade da proposta escolhida, com a comparação entre as diferentes 
propostas apresentadas;   
g) abertura completa da carteira de investimentos das EFPC que se apresentarem no 
processo seletivo, para conhecimento ao Tribunal de Contas. 
8.3. Para fins de avaliação das propostas, os interessados deverão apresentá-las em 
conformidade com o modelo apresentado em anexo, contendo os seguintes quesitos: 
8.3.1. Aspectos técnicos: 
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a) Fator: Experiência da Entidade  
1. Rentabilidade acumulada no quinquênio de 2016 a 2020; 
2. Evolução do Ativo Total da EFPC (em milhões) no quinquênio de 2016 a 2020; 
3. Quantitativo de participantes da EFPC em 31/12/2020; 
4. Tempo de experiência da EFPC; 
5. Tempo de experiência com Planos de Contribuição Definida. 
 
b) Fator: Governança 
1. Estrutura de governança – órgão além da obrigação legal; 
2. Experiência da diretoria executiva (Resolução 35); 
3. Instrumentos de monitoramento, acompanhamento e controle implementados na 
EFPC, visando as melhores práticas de gestão; 
4. Política de Investimentos da EFPC – elencar os riscos analisados e mecanismos de 
controle e mitigação dos mesmos; 
5. Apresentação da carteira aberta de investimentos dos planos da EFPC; 
6. Existência de Comitê Gestor do Plano. 
 
8.3.2. Aspectos econômicos da proposta: 
1. Taxa de carregamento; 
2. Taxa de administração; 
3. Valor das despesas administrativas por ativo; 
4. Valor das despesas administrativas por participante; 
5. Aporte inicial pelo patrocinador. 
8.3.3. Aspectos relativos ao plano de benefícios: 
1. Benefícios de risco oferecidos pelo plano 
2. Existência ou possibilidade de criação de perfis de investimentos 
3. Canais e recursos ofertados para a implantação e operacionalização do plano 
4. Canais e recursos a serem utilizados para a execução do programa de educação 
financeira e previdenciária 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. A participação da entidade implica aceitação integral e irretratável dos termos e 
condições do Edital, não sendo aceita, de nenhuma forma, alegações de desconhecimento.  
9.2. Fica designado o foro da cidade de Caçador para julgamento de eventuais 
questionamentos resultantes deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.  
9.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a apresentação das propostas.  
9.4. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados.  
9.5. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto deste 
edital poderão ser prestados no local indicado no item 4, no endereço eletrônico 
sec.administracao@cacador.sc.gov.br  ou pelo telefone (49) 3666-2400.  
 
Caçador, 18 de outubro de 2022. 
 
 
Cleony Lopes Barboza Figur  
Secretária Municipal de Administração  
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ANEXO  
MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 

DO PROCESSO SELETIVO CAÇADOR/SC N.º 01/2022 
À 
Comissão de Seleção 
Ref.: Processo Seletivo Caçador/SC Nº 01/2022 
 
Prezados Senhores, 
 
A ___________________________________________ (NOME DA ENTIDADE DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR) domiciliada(a)/estabelecida(a) na cidade de(o) 
_______________________, no estado de(o) ____________________________, à rua 
________________________, vem por meio desta apresentar proposta para atuar como 
gestor  do Plano de Benefícios dos servidores do Município XXXX.  
 
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus 
anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta. 
 
1. Capacitação Técnica 
  Fator a) Experiência da Entidade  
(i) Informar a Rentabilidade Acumulada da EFPC no quinquênio de 2016 a 2020: 

Ano Rentabilidade a.a 
2020  

2019  
2018  

2017  

2016  
Taxa acumulada no período  
___________% a.a 
(ii) Ativo Total da EFPC (em milhões) no quinquênio de 2016 a 2020:  

Ano Ativo sob gestão em R$ milhões 
2020  

2019  

2018  

2017  

2016  
(iii) Quantitativo de participantes da EFPC em 31/12/2020: _________ 
Fator b) Governança 
(i) Informar a estrutura de Governança indicando a existência de outras 
instâncias de caráter consultivo ou deliberativo, além dos órgãos estatutários 
obrigatórios mencionados no caput do art. 2.º da Resolução CNPC 35/2019.  
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(ii) Apresente a qualificação e experiência da Diretoria Executiva: 

Membro da 
Diretoria 

Executiva (Nome) 
Cargo/Função 

Tempo de 
Experiência em 

Previdência 
Complementar 

Formação 
Acadêmica 

       
        

(iii) Informar a experiência da EFPC, em anos completos, desconsideradas as frações de 
ano incompleto, desde a autorização de seu funcionamento pelo órgão regulador até a data 
de apresentação da proposta: __________ 
(iv) Informar a experiência da EFPC na administração de Planos de Contribuição Definida, 
em anos completos, desconsideradas as frações de ano incompleto, desde a autorização de 
implantação do primeiro Plano da Modalidade de Contribuição Definida pelo órgão regulador 
ou ingresso do do Plano na EFPC, se oriundo de outra, até a data de apresentação da 
proposta: __________ 
(v) Informar a existência de instrumentos de monitoramento, acompanhamento e controle 
implementados na EFPC, visando as melhores práticas de gestão como por exº: auditoria 
interna, ouvidoria, canal de denúncias, manual de governança corporativa, manual de 
conduta e ética e práticas para a mitigação de conflitos de interesse, entre outros.  

    
    
    
    

(vi) Informar a Política de Investimentos, contendo limites e metas de alocação, riscos 
monitorados, indicando os instrumentos de gestão e mitigação de riscos, bem como a 
existência de contratos de gestão com gestores internos, externos e se a gestão dos 
investimentos é terceirizada.  

    
    
    
    

(vii) Informar a existência de comitê gestor para o Plano de Benefícios proposto pela EFPC 
para o Município, indicando a composição, atribuições, número de assentos, se há 
assento(s) para o patrocinador e se será oferecida qualificação continuada para os membros.  

    
    
    
    

 
2. Condições Econômicas da Proposta 
(i) Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de 
administração e de carregamento, cobradas dos participantes sobre as contribuições e/ou 
saldo de conta. Os valores apresentados nesta proposta devem ser expressos em percentual 
ao ano, com duas casas decimais. 
 

TAXA DE 
CARREGAMENTO 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
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(ii) Informar o valor das despesas administrativas por ativo e por participante: 
Classe de 
Investidor 

Despesa 
Administrativa/Ativo 

Despesa 
Administrativa/Participante  

2020   
 
(iii) Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo 
Patrocinador: 

  
  

 
3. Plano de Benefícios 
(i) Informar os benefícios de Risco oferecidos pelo Plano: 

  
  
  

(ii) Informar a existência ou viabilidade de criação de perfis de investimento para opção 
individual pelos participantes do Plano ofertado:  

    
    

(iii) Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o 
atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos 
participantes e do patrocinador:  

    
    
    
    

 
(iv) Plano de Educação Previdenciária: Listar os canais e recursos a serem utilizados 
para a execução desse plano, bem como as ações de educação financeira e previdenciária 
em curso na EFPC:  

    
    
    
    

 
 
DADOS DA PROPONENTE: 
NOME: _______________________________________ 
RAZÃO SOCIAL: _______________________________________ 
CNPJ Nº: _______________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: _______________________________________ 
TELEFONES: _______________________________________ 
E-MAIL: _______________________________________ 
VALIDADE DA PROPOSTA  _______________________________________ 

 
Local e data 
Assinatura do representante 
legal: 

___________________________________________ 

Nome: ___________________________________________ 
Cargo: ___________________________________________ 
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PROCESSO N° 11.075/2020 - ATA DE JULGAMENTO - ACÓRDÃO - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
Publicação Nº 4265713

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/09/2022
Processo Administrativo Tributário n° 11.075/2020 – Reexame Necessário
Contribuinte: Indústrias Tupi Ltda
Advogada: Rosana Aparecida Repa Balestrin (OAB/SC 8348)
Advogado: Neoberto Geraldo Balestrin (OAB/SC 7523)
Procuradora Representante da Fazenda Pública: Joice Luiza Flores de Matias
Conselheiro Relator: Alann Almeida Melotti

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do Conselho de Contribuintes do dia 27/07/2022, na sequência 06, 
disponibilizada no DOM/SC – Edição n° 3894 de 23/06/2022.

Certifico que, em razão retorno dos autos à Secretaria do Conselho em 17/08/2022, após o cumprimento da diligência solicitada pelo Con-
selheiro Relator na Sessão Ordinária do dia 27/07/2022, e em razão do deferimento do pedido de adiamento do julgamento apresentado 
pelo Conselheiro Relator na Sessão Ordinária do dia 14/09/2022, o julgamento do presente processo foi adiado e incluído na pauta do dia 
28/09/2022.

Certifico que o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe na Sessão Ordinária realizada 
em 28/09/2022, proferiu a seguinte decisão:

O Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria, seguindo o voto do Relator, conhecer e negar provimento ao Ree-
xame Necessário, para manter a decisão de primeira instância, com a não incidência pleiteada do IPTU do exercício de 2020.

RELATOR: Conselheiro Alann Almeida Melotti
VOTANTE: Conselheiro Ademir Scapinelli
VOTANTE: Conselheiro Alann Almeida Melotti
VOTANTE: Conselheiro Luciano Dalponte
VOTANTE: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza
VOTANTE: Conselheiro Francieli Antunes de Macedo
VOTANTE: Conselheiro Gecione Correa Garcia – VOTO DIVERGENTE

Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

Joceli Cristiane Martins
Secretária

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/09/2022
Processo Administrativo Tributário n° 11.075/2020 – Reexame Necessário
Contribuinte: Indústrias Tupi Ltda
Advogada: Rosana Aparecida Repa Balestrin (OAB/SC 8348)
Advogado: Neoberto Geraldo Balestrin (OAB/SC 7523)
Procuradora Representante da Fazenda Pública: Joice Luiza Flores de Matias
Conselheiro Relator: Alann Almeida Melotti

Na Sessão Ordinária realizada no dia vinte e oito de setembro de 2022, as 14:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caçador, 
localizado na Av. Santa Catarina, n° 195, Centro, Caçador – SC, presidida pelo Conselheiro Evandro Carlos Fritsch, o Conselho Municipal de 
Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

O Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria, seguindo o voto do Relator, conhecer e negar provimento ao Ree-
xame Necessário, para manter a decisão de primeira instância, com a não incidência pleiteada do IPTU do exercício de 2020.

VOTO DIVERGENTE: Proferiu voto divergente o Conselheiro Gecione Correa Garcia, nos seguintes termos: “Voto para que o presente recur-
so de ofício seja reencaminhado a Primeira Instância Administrativa, para que o julgador novamente se manifeste sobre o requerido com 
base na legislação que regula a matéria, efetue a análise da documentação apresentada pelo Requerente, ou, ainda, que solicite outros 
documentos, caso julgue necessário, ou determine a realização de diligências para a produção de novas provas. Assim, sou pelo não conhe-
cimento do recurso de ofício e imediato encaminhamento a Primeira Instância Administrativa para se proferir nova decisão”.

Acompanharam o voto do Relator os Conselheiros: Ademir Scapinelli, Luciano Dalponte, Luciana Marta Debarba Cereza e Francieli Antunes 
de Macedo.

RELATOR: Conselheiro Alann Almeida Melotti.
VOTANTES: Conselheiros Ademir Scapinelli, Alann Almeida Melotti, Luciano Dalponte, Luciana Marta Debarba Cereza, Francieli Antunes de 
Macedo, e Gecione Correa Garcia.
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Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro Relator

GECIONE CORREA GARCIA
Conselheiro

ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro

LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira

LUCIANO DALPONTE
Conselheiro

FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS
Procuradora da Fazenda Municipal

EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR

Processo Administrativo Tributário n° 11.075/2020 – Reexame Necessário
Contribuinte: Indústrias Tupi Ltda
Advogada: Rosana Aparecida Repa Balestrin (OAB/SC 8348)
Advogado: Neoberto Geraldo Balestrin (OAB/SC 7523)
Procuradora Representante da Fazenda Pública: Joice Luiza Flores de Matias
Conselheiro Relator: Alann Almeida Melotti

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IPTU RECONHECIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA. ART. 
4º, §3º, DO CTM. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Reexame Necessário da decisão de primeira instancia administrativa, que deferiu o pedido de isenção dos débitos de IPTU 
almejados pelo contribuinte.
2. A Fazenda Pública Municipal manifestou-se favorável à isenção do IPTU, reconhecendo que o Requerente se enquadra na isenção prevista 
no art. 4º, §3º, do CTM, tendo em vista a utilização para fins rurais do imóvel.
3. A Representante da Fazenda acompanhou a decisão de primeira instância.
4. Conforme dispõe o art. 4º, §3º, do Código Tributário Municipal, não incide sobre imóvel que, localizado dentro da zona urbana, seja 
comprovadamente utilizado em exploração extrato-vegetal, agrícola, pecuária ou agro industrial, independente de sua área.
5. A isenção almejada diz respeito unicamente ao IPTU, de modo que a cobrança da coleta da taxa de lixo deve permanecer.
6. Reexame Necessário conhecido e não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria, 
seguindo o voto do Relator, conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário, para manter a decisão de primeira instância, com a não 
incidência pleiteada do IPTU do exercício de 2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro Relator

EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

PROCESSO N° 13.719/2021 - ATA DE JULGAMENTO - ACÓRDÃO - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
Publicação Nº 4265711

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/09/2022
Processo Administrativo Tributário n° 13.719/2021 – Reexame Necessário
Contribuinte: Espólio de Onélio Francisco Menta
Procuradora Representante da Fazenda Pública: Joice Luiza Flores de Matias
Conselheira Relatora: Luciana Marta Debarba Cereza

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do Conselho de Contribuintes do dia 28/09/2022, na sequência 02, 
disponibilizada no DOM/SC – Edição n° 3957 de 25/08/2022.

Certifico que o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe na Sessão Ordinária realizada 
em 28/09/2022, proferiu a seguinte decisão:
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O Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria, seguindo o voto da Relatora, conhecer e dar provimento ao Reexa-
me Necessário, para reformar a decisão de primeira instância, para reconhecer a incidência do IPTU sobre o imóvel de inscrição imobiliária 
n° 001.04.513.3000.000 e matriculado sob o n° 35.689 do CRI de Caçador.

RELATORA: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza
VOTANTE: Conselheiro Ademir Scapinelli
VOTANTE: Conselheiro Alann Almeida Melotti
VOTANTE: Conselheiro Luciano Dalponte
VOTANTE: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza
VOTANTE: Conselheiro Francieli Antunes de Macedo
VOTANTE: Conselheiro Gecione Correa Garcia – VOTO DIVERGENTE

Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

Joceli Cristiane Martins
Secretária

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/09/2022
Processo Administrativo Tributário n° 13.719/2021 – Reexame Necessário
Contribuinte: Espólio de Onélio Francisco Menta
Procuradora Representante da Fazenda Pública: Joice Luiza Flores de Matias
Conselheira Relatora: Luciana Marta Debarba Cereza

Na Sessão Ordinária realizada no dia vinte e oito de setembro de 2022, as 14:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caçador, 
localizado na Av. Santa Catarina, n° 195, Centro, Caçador – SC, presidida pelo Conselheiro Evandro Carlos Fritsch, o Conselho Municipal de 
Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

O Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria, seguindo o voto da Relatora, conhecer e dar provimento ao Reexa-
me Necessário, para reformar a decisão de primeira instância, para reconhecer a incidência do IPTU sobre o imóvel de inscrição imobiliária 
n° 001.04.513.3000.000 e matriculado sob o n° 35.689 do CRI de Caçador.

VOTO DIVERGENTE: Proferiu voto divergente o Conselheiro Gecione Correa Garcia, nos seguintes termos: “Voto para que o presente recur-
so de ofício seja reencaminhado a Primeira Instância Administrativa, para que o julgador novamente se manifeste sobre o requerido com 
base na legislação que regula a matéria, efetue a análise da documentação apresentada pelo Requerente, ou, ainda, que solicite outros 
documentos, caso julgue necessário, ou determine a realização de diligências para a produção de novas provas. Assim, sou pelo não conhe-
cimento do recurso de ofício e imediato encaminhamento a Primeira Instância Administrativa para se proferir nova decisão”.

Acompanharam o voto da Relatora os Conselheiros: Ademir Scapinelli, Luciano Dalponte, Alann Almeida Melotti e Francieli Antunes de 
Macedo.

RELATORA: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza.
VOTANTES: Conselheiros Ademir Scapinelli, Alann Almeida Melotti, Luciano Dalponte, Luciana Marta Debarba Cereza, Francieli Antunes de 
Macedo, e Gecione Correa Garcia.

Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro

GECIONE CORREA GARCIA
Conselheiro

ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro

LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira Relatora

LUCIANO DALPONTE
Conselheiro

FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS
Procuradora da Fazenda Municipal

EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR

Processo Administrativo Tributário n° 13.719/2021 – Reexame Necessário
Contribuinte: Espólio de Onélio Francisco Menta
Procuradora Representante da Fazenda Pública: Joice Luiza Flores de Matias
Conselheira Relatora: Luciana Marta Debarba Cereza
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EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDENCIA DE IPTU. IMÓVEL RURAL. ART. 4º, DO CTM. REEXAME CONHE-
CIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Reexame Necessário da decisão de primeira instancia administrativa, que deferiu o pedido do contribuinte, reconhecendo a 
não incidência de IPTU sobre terreno rural, utilizado para atividade agropecuária, dentro do perímetro urbano, referente ao ano de 2021.
2. A Representante da Fazenda manifestou-se desfavorável à decisão de 1ª instância, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso 
para anular a decisão de primeira instância, oportunizando ao contribuinte a produção de prova documental da utilização do imóvel em 
exploração extrativista vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.
3. Reexame Necessário conhecido e provido, sendo reformada a decisão de primeira instância para reconhecer a incidência do IPTU, ante 
a ausência de provas a respeito da utilização do imóvel para os fins previstos no §3º do Art. 4º do CTM.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maio-
ria, seguindo o voto da Relatora, conhecer e dar provimento ao Reexame Necessário, para reformar a decisão de primeira instância, para 
reconhecer a incidência do IPTU sobre o imóvel de inscrição imobiliária n° 001.04.513.3000.000 e matriculado sob o n° 35.689 do CRI de 
Caçador, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira Relatora

EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

PROCESSO N° 17.574/2021 - ATA DE JULGAMENTO - ACÓRDÃO - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
Publicação Nº 4265710

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/09/2022
Processo Administrativo Tributário n° 17.574/2021 – Reexame Necessário
Contribuinte: Iria dos Prazeres de Farias Alixandre de Souza
Procuradora Representante da Fazenda Pública: Joice Luiza Flores de Matias
Conselheira Relatora: Francieli Antunes de Macedo

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do Conselho de Contribuintes do dia 28/09/2022, na sequência 06, 
disponibilizada no DOM/SC – Edição n° 3957 de 25/08/2022.

Certifico que o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe na Sessão Ordinária realizada 
em 28/09/2022, proferiu a seguinte decisão:

O Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria, seguindo o voto da Relatora, conhecer e dar parcial provimento 
ao Reexame Necessário, para reformar a decisão de primeira instância, reconhecendo a não incidência pleiteada do IPTU, porém com o 
lançamento e cobrança da taxa de coleta de lixo.

RELATORA: Conselheira Francieli Antunes de Macedo
VOTANTE: Conselheiro Ademir Scapinelli
VOTANTE: Conselheiro Alann Almeida Melotti
VOTANTE: Conselheiro Luciano Dalponte
VOTANTE: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza
VOTANTE: Conselheiro Francieli Antunes de Macedo
VOTANTE: Conselheiro Gecione Correa Garcia – VOTO DIVERGENTE

Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

Joceli Cristiane Martins
Secretária

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/09/2022
Processo Administrativo Tributário n° 17.574/2021 – Reexame Necessário
Contribuinte: Iria dos Prazeres de Farias Alixandre de Souza
Procuradora Representante da Fazenda Pública: Joice Luiza Flores de Matias
Conselheira Relatora: Francieli Antunes de Macedo
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Na Sessão Ordinária realizada no dia vinte e oito de setembro de 2022, as 14:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caçador, 
localizado na Av. Santa Catarina, n° 195, Centro, Caçador – SC, presidida pelo Conselheiro Evandro Carlos Fritsch, o Conselho Municipal de 
Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

O Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria, seguindo o voto da Relatora, conhecer e dar parcial provimento 
ao Reexame Necessário, para reformar a decisão de primeira instância, reconhecendo a não incidência pleiteada do IPTU, porém com o 
lançamento e cobrança da taxa de coleta de lixo.

VOTO DIVERGENTE: Proferiu voto divergente o Conselheiro Gecione Correa Garcia, nos seguintes termos: “Voto para que o presente recur-
so de ofício seja reencaminhado a Primeira Instância Administrativa, para que o julgador novamente se manifeste sobre o requerido com 
base na legislação que regula a matéria, efetue a análise da documentação apresentada pelo Requerente, ou, ainda, que solicite outros 
documentos, caso julgue necessário, ou determine a realização de diligências para a produção de novas provas. Assim, sou pelo não conhe-
cimento do recurso de ofício e imediato encaminhamento a Primeira Instância Administrativa para se proferir nova decisão”.

Acompanharam o voto da Relatora os Conselheiros: Ademir Scapinelli, Luciano Dalponte, Alann Almeida Melotti e Luciana Marta Debarba 
Cereza.

RELATORA: Conselheira Francieli Antunes de Macedo.
VOTANTES: Conselheiros Ademir Scapinelli, Alann Almeida Melotti, Luciano Dalponte, Luciana Marta Debarba Cereza, Francieli Antunes de 
Macedo, e Gecione Correa Garcia.

Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro

GECIONE CORREA GARCIA
Conselheiro

ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro

LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira

LUCIANO DALPONTE
Conselheiro

FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira Relatora

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS
Procuradora da Fazenda Municipal

EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR

Processo Administrativo Tributário n° 17.574/2021 – Reexame Necessário
Contribuinte: Iria dos Prazeres de Farias Alixandre de Souza
Procuradora Representante da Fazenda Pública: Joice Luiza Flores de Matias
Conselheira Relatora: Francieli Antunes de Macedo

EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. ISENÇÃO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (IPTU) DOS EXERCÍCIOS DE 2019, 2020 E 2021. 
RECONHECIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, ART. 4º, § 3º DO CTM. IMÓVEL UTILIZADO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE 
AGROPECUÁRIA E EXISTINDO SOBRE O TERRENO MATA NATIVA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA PARA RECO-
NHECER A NÃO INCIDÊNCIA PLEITEADA DO IPTU, PORÉM COM O LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO.
1. Trata-se de Reexame Necessário da decisão de primeira instância administrativa, que reconheceu a não incidência do IPTU, referente 
aos exercícios de 2019, 2020 e 2021.
2. A Fazenda Pública Municipal manifestou-se favorável à não incidência do IPTU, reconhecendo que a Requerente se enquadra na isenção 
prevista no art. 4, § 3º do Código Tributário Municipal.
3. A Procuradora Representante da Fazenda se manifestou pela anulação da decisão de primeira instância que deferiu o pedido, no sentido 
de oportunizar ao contribuinte, a produção de prova documental da utilização do referido imóvel em exploração agropecuária.
4. Conforme dispõe o art. 4º, § 3º do Código Tributário Municipal, fica isento do imposto o bem imóvel que, localizado dentro da zona urba-
na, seja comprovadamente utilizado em exploração extrativo-vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, independentemente de sua área.
5. Reforma parcial da decisão de primeira instancia para reconhecer a não incidência do IPTU, porém, mantendo-se a taxa de lixo incidente 
sobre o imóvel, pois haja visto a utilização como residência, conforme dispõe no art. 53-B do Código Tributário Municipal, a taxa de lixo é o 
serviço prestado ou colocado à disposição do contribuinte, referente a remoção periódica de lixo gerado em imóvel edificado, devidamente 
acondicionado em local apropriado para a retirada.
6. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria, 
seguindo o voto da Relatora, conhecer e dar parcial provimento ao Reexame Necessário, para reformar a decisão de primeira instância, 
reconhecendo a não incidência pleiteada do IPTU, porém com o lançamento e cobrança da taxa de coleta de lixo, nos termos do relatório 
e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
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Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira Relatora

EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

PROCESSO N° 9.784/2020 - ATA DE JULGAMENTO - ACÓRDÃO - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
Publicação Nº 4265708

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/09/2022
Processo Administrativo Tributário n° 9.784/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relator: Conselheiro Ademir Scapinelli
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias Wagner
Contribuintes (Requerentes): Transportes EAE Ltda e Dalton Luiz Dallazem

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do Conselho de Contribuintes do dia 25/05/2022, na sequência 02, 
disponibilizada no DOM/SC – Edição n° 3822 de 08/04/2022.

Certifico que, em razão do deferimento: a) do pedido de vista apresentado pelo Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno na Sessão Ordinária 
do dia 25/05/2022; b) do pedido de adiamento do julgamento para a Sessão Ordinária do dia 27/07/2022, a pedido do Conselheiro Gustavo 
Spuldaro Tanno na Sessão do dia 22/06/2022; c) da ausência justificada da Procuradora representante da Fazenda na Sessão Ordinária do 
dia 27/07/2022; d) da ausência justificada do Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno na Sessão Ordinária do dia 17/08/2022; e) do pedido de 
vista apresentado pelo Conselheiro Alann Almeida Melotti na Sessão Ordinária de 14/09/2022.

Certifico que o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe na Sessão Ordinária realizada 
em 28/09/2022, proferiu a seguinte decisão:

O Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria, seguindo o voto do Relator, conhecer e negar provimento ao Ree-
xame Necessário, para manter a decisão de primeira instância, pela aplicação da alíquota mais favorável ao contribuinte (0,5 %).

RELATOR: Conselheiro Ademir Scapinelli
VOTANTE: Conselheiro Ademir Scapinelli
VOTANTE: Conselheiro Alann Almeida Melotti
VOTANTE: Conselheiro Luciano Dalponte
VOTANTE: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza
VOTANTE: Conselheiro Francieli Antunes de Macedo
VOTANTE: Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno – VOTO DIVERGENTE na Sessão Ordinária de 14/09/2022

Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

Joceli Cristiane Martins
Secretária

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/09/2022
Processo Administrativo Tributário n° 9.784/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relator: Conselheiro Ademir Scapinelli
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias Wagner
Contribuintes (Requerentes): Transportes EAE Ltda e Dalton Luiz Dallazem

Na Sessão Ordinária realizada no dia vinte e oito de setembro de 2022, as 14:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caçador, 
localizado na Av. Santa Catarina, n° 195, Centro, Caçador – SC, presidida pelo Conselheiro Evandro Carlos Fritsch, o Conselho Municipal de 
Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

O Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria, seguindo o voto do Relator, conhecer e negar provimento ao Ree-
xame Necessário, para manter a decisão de primeira instância, pela aplicação da alíquota mais favorável ao contribuinte (0,5 %).

VOTO DIVERGENTE: Proferiu voto divergente o Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno, para que seja determinado o retorno dos autos à 
primeira instância para sanear o processo, conforme razões citadas no documento juntado aos autos físicos em 14/09/2022.

Acompanharam o voto do Relator os Conselheiros: Alann Almeida Melotti, Luciano Dalponte, Luciana Marta Debarba Cereza e Francieli 
Antunes de Macedo.
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RELATOR: Conselheiro Ademir Scapinelli.
VOTANTES: Conselheiros Ademir Scapinelli, Alann Almeida Melotti, Luciano Dalponte, Luciana Marta Debarba Cereza, e Francieli Antunes de 
Macedo; e Gustavo Spuldaro Tanno na Sessão Ordinária de 14/09/2022.

Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro Relator

GUSTAVO SPULDARO TANNO
Conselheiro

ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro

LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira

LUCIANO DALPONTE
Conselheiro

FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS
Procuradora da Fazenda Municipal

EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR

Processo Administrativo Tributário n° 9.784/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relator: Conselheiro Ademir Scapinelli
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias Wagner
Contribuintes (Requerentes): Transportes EAE Ltda e Dalton Luiz Dallazem

EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO IPTU DE 2020 RECONHECIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTAN-
CIA, DA ALÍQUOTA DE 2% PARA 0,5%. ART. 5º, §4°, E ART. 11-I, DO CTM, E ART. 145 E 149 DO CTN. APLICAÇÃO DA ALIQUOTA MAIS 
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Reexame Necessário da decisão de primeira instancia administrativa, que deferiu o pedido de revisão de IPTU de 2020, da 
alíquota de 2% para 0,5% pleiteada pelo contribuinte.
2. A Fazenda Pública Municipal manifestou-se favorável ao pedido do Contribuinte.
3. A Representante da Fazenda acompanhou a decisão de primeira instância.
4. Com fundamento no art. 5º, §4°, e art. 11-I, do CTM, e art. 145 e 149 do CTN, e com a comprovação da utilização do imóvel para fins 
de estacionamento e garagem de máquinas, equipamentos, caminhões e utilitários, o pedido deve ser deferido, com a aplicação da alíquota 
mais favorável ao Contribuinte.
5. Reexame Necessário conhecido e não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria, 
seguindo o voto do Relator constante dos autos, conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário, para manter a decisão de primeira 
instância, pela aplicação da alíquota mais favorável ao contribuinte (0,5 %), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte inte-
grante do presente julgado.

Caçador, SC, 28 de setembro de 2022.

ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro Relator

EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

RESOLUÇÃO Nº 03/2022 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMPCD
Publicação Nº 4263859

Resolução nº. 03/2022, de 21 de setembro de 2022.
Dispõe sobre a nomeação da vice-presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMPCD.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Caçador - CMPCD, criado pela Lei Municipal nº. 3.246, de 21 de setembro 
de 2015, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMPCD realizada no dia 21 de setem-
bro de 2022, conforme Ata nº. 64,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear a conselheira Sirlei Heinemann Weber como vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
– CMPCD.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Caçador, 21 de setembro de 2022.

Talia Rodrigues Santiago
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMPCD

RESOLUÇÃO Nº 16/2022 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Publicação Nº 4263853

Resolução nº. 16/2022, de 20 de setembro de 2022.
Dispõe sobre a nomeação e a substituição de integrante das Comissões permanentes do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 3.331, de 23 de novembro 
de 2016,

CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social realizada no dia 20 de setembro de 2022, conforme a 
Ata nº. 363,

Resolve:

Art. 1º Nomear a conselheira Claudia Cristina de Quadros como nova integrante da Comissão de Inscrição, Fiscalização, Instância de Con-
trole Social, Monitoramento e Avaliação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, representante governamental.

Art. 2º Substituir a conselheira Cristiani Baldicera Granemann pela conselheira Claudia Cristina de Quadros na Comissão de Finanças do 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, representante governamental.

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

Caçador, 20 de setembro de 2022.

Karol Freitas de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

RESOLUÇÃO Nº 17/2022 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Publicação Nº 4263857

Resolução nº. 17/2022, de 20 de setembro de 2022.
Dispõe sobre a aprovação do Relatório de Atividades 2021 e Plano de Ação de 2022 do Marista Escola Social – Unidade Caçador e a manu-
tenção do registro e inscrição do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 3.331, de 23 de novembro 
de 2016,

CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social realizada no dia 20 de setembro de 2022, conforme a 
Ata nº. 363,

Resolve:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Atividades 2021 e Plano de Ação de 2022 do Marista Escola Social – Unidade Caçador e a manutenção do 
registro e inscrição do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, referente 
ao ano de 2022.

Art. 2º Esta Resolução terá validade até 31/12/2022.

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

Caçador, 20 de setembro de 2022.

Karol Freitas de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
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AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO 154/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – 069/2022 – RETIFICADO 
II

Publicação Nº 4264052

 

 

RETIFICADO II 

Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 3666-2433 
 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO 154/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – 
069/2022 – RETIFICADO II 
 
 

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2022 – RETIFICADO II; 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM; 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES 
ESCOLARES. 
 
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO: 
 

PRAZO PARA ENVIO DE 
PROPOSTA 

DA DATA DA LIBERAÇÃO DO EDITAL NO SÍTIO 
HTTP://WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR ATÉ O 

HORÁRIO LIMITE DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
DATA DE ABERTURA 10/11/2022 
HORA DA ABERTURA 13H30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR 
UASG 988057 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00069/2022-000 
PROTOCOLO INTERNO 8.200/2022 

 
RECEBIMENTO DAS 

PROPOSTAS 
DO DIA 24/10/2022, A PARTIR DAS 13H30MIN 

ATÉ O DIA 10/11/2022, ÀS 13H30MIN 
LIMITE PARA 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL ATÉ O DIA 07/11/2022, ÀS 19H 

ABERTURA 
DAS PROPOSTAS 

DIA 10/11/2022, ÀS 13H30MIN   

INÍCIO DA SESSÃO DA 
DISPUTA DE LANCES DIA 10/11/2022, ÀS 13H35MIN 

 
Maiores Informações poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito 
Av. Santa Catarina, 195, e o Edital completo no site cacador.sc.gov.br no ícone licitações – editais, 
no horário de expediente em vigor.  

Caçador-SC, 20 de outubro de 2022. 
 

ALENCAR MENDES 
Prefeito Municipal 
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Camboriú

Prefeitura

1539/2022
Publicação Nº 4264726

,PORTARIA N° 1.539/2022

Designa funcionários(as)

O Prefeito da cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e com fundamento 
no artigo 37, da Constituição Federal, e conforme Lei Municipal nº2893/2016, Artigo 2°, Inciso XI e posteriores alterações:

CONSIDERANDO que a Secretaria da Saude, necessita de mão de obra para andamento de seus trabalhos, sob pena de prejuízo dos serviços 
essenciais;

CONSIDERANDO ser contrato temporário e de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO aprovação em Processo Seletivo nº 033/2022;

RESOLVE:

Art. 1º. Designa, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, firmado entre as partes, com data de 24/10/2022 a 30/04/2023:

NOME CARGO CONT. CLASSIF.
ELIANE APARECIDA DIAS ANTUNES TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS 954/2022 11°
REGINA RAIMUNDO TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS 955/2022 07°

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 24/10/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 20 de outubro de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

1540/2022
Publicação Nº 4264728

,PORTARIA N° 1.540/2022

Designa funcionários(as)

O Prefeito da cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e com fundamento 
no artigo 37, da Constituição Federal, e conforme Lei Municipal nº2893/2016, Artigo 2°, Inciso VIII e posteriores alterações:

CONSIDERANDO que a Secretaria da Saude, necessita de mão de obra para andamento de seus trabalhos, sob pena de prejuízo dos serviços 
essenciais;

CONSIDERANDO ser contrato temporário e de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO aprovação em Processo Seletivo nº 026/2022;

RESOLVE:

Art. 1º. Designa, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, firmado entre as partes, com data de 24/10/2022 a 30/04/2023:
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NOME CARGO CONT. CLASSIF.
EDIANE DOS SANTOS RECEPCIONISTA 40 HORAS 956/2022 22°

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 24/10/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 20 de outubro de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

1541/2022
Publicação Nº 4264731

,PORTARIA N° 1.541/2022

Designa funcionários(as)

O Prefeito da cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e com fundamento 
no artigo 37, da Constituição Federal, e conforme Lei Municipal nº2893/2016, Artigo 2°, Inciso IX e posteriores alterações:

CONSIDERANDO que a Secretaria da Saude, necessita de mão de obra para andamento de seus trabalhos, sob pena de prejuízo dos serviços 
essenciais;

CONSIDERANDO ser contrato temporário e de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO aprovação em Processo Seletivo nº 033/2022;

RESOLVE:
Art. 1º. Designa, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, firmado entre as partes, com data de 24/10/2022 a 31/10/2023:

NOME CARGO CONT. CLASSIF.
JOÃO PAULO STEFFEN RONCADA CIRURGIAO DENTISTA ESF 40 HORAS 957/2022 04°
LAUDICEIA RODRIGUES DA SILVA CIRURGIAO DENTISTA ESF 40 HORAS 958/2022 07°

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 24/10/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 20 de outubro de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

1542/2022
Publicação Nº 4264733

PORTARIA N°1.542/2022

Prorroga contrato de funcionários

O Prefeito da cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 79, inciso V, 
da Lei Orgânica do Município e conforme Lei Municipal nº2893/2016 de 27.01.2016 e posteriores alterações;
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CONSIDERANDO ser contrato temporário;

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar os Contratos Administrativos de Prestações de Serviços, firmado entre as partes, pelo período de 31/10/2022 a 31/12/2022:

NOME CARGO CONT. T. A.
GUSTAVO HOHMANN DUARTE FISIOTERAPEUTA 20 HORAS 876/2021 835/2022

ROCHELLE PINTO SIQUEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM 40 
HORAS 883/2021 836/2022

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 31/10/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 20 de outubro de 2022.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

1543/2022
Publicação Nº 4265194

PORTARIA Nº 1.543/2022

concede GRATIFICAÇÃO de COORDENADOR(A) DO PACS

O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica 
do Município e na Lei Ordinária nº. 2442/2012 art. 4°;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder gratificação ao servidor que relaciona;

MATRÍCULA NOME CARGO
25262-1 LEONARDO COSTA PEIXOTO ENFERMEIRA ESF

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua criação, revogando as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 20 de outubro de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

ANULAÇÃO PE 06/2022 - FMC
Publicação Nº 4265172

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU
ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 6/2022 – FMC
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O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que resolve anular o Processo Licitatório Nº 27/2022, Pregão 
Eletrônico Nº. 06/2022, cujo objeto é: “SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E DESMONTAGEM DE DECORAÇÕES 
NATALINAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE NATAL PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ NO ANO DE 2022, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”

RESOLVE ANULAR CONFORME ART. 49 CAPUT DA LEI 8.666/1993 E ALTERAÇÕES.

Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.

Camboriú SC, 20 de outubro de 2022.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2022 - FMS
Publicação Nº 4264791

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se en-
contram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Eletrônico n° 044/2022 - FMS - Ata do Sistema de Registro de 
Preços 037/2022 e 038/2022 – FMS - SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DESTINADO AS REDES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, para atender a demanda da Prefeitura Muni-
cipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBO-
RIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA A PARTIR DE: 20/10/2022
1ª Publicação.

PREGÃO ELETRONICO 87/2022 - PMC
Publicação Nº 4264937

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 11A8ED069658630C2B22F265D154BBA957C27D4B
Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2022 – PMC

OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEC-
ÇÃO DE DAM - DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, SENDO OS CARNES DE IPTU E OS CARNES DE COSIP AMBOS REFERENTE 
AO EXERCÍCIO DE 2023 PARA O MUNICÍPIO DE CAMBORIU

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de 
21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14 e Decreto Municipal 3.252/2017.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Iniciará às 13:00 horas do dia 07 (sete) de Novembro de 2022, no site www.bnc.org.br

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47) 3365-9500, no site: www.camboriu.atende.net ou no e-mail comprasdecamboriu@gmail.com

Camboriú 20 de outubro de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

RESULTADO PE 44/2022 - FMS
Publicação Nº 4265121

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 44/2022 - FMS

http://www.camboriu.atende.net
mailto:comprasdecamboriu@gmail.com
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O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que o resultado da licitação foi:
“FRACASSADO nos itens 02 e 04”
Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.

Camboriú SC, 06 de outubro de 2022.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

RESUMO DE ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 - FMS
Publicação Nº 4264264

RESUMO DE ADITIVO

FMS

NONO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº046/2019

Processo: Processo Licitatório nº 055/2019 - Pregão Presencial nº 026/2019

Empresa: GENTE SEGURADORA S.A.

Data:20/10/2022

Fundamento: artigo 57 da Lei 8.666/93

Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEGURO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Objeto do aditivo: DA PRORROGAÇÃO: Pelo presente instrumento, haja vista as necessidades da Municipalidade as partes resolvem prorro-
gar o prazo contratual por 6 (seis) meses, de 22 de outubro de 2022 até 21 de abril de 2023, e o valor contratual em R$ 29.944,33 (vinte e 
nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), conforme requisição da Secretaria Municipal de Saúde.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

TP 54/2022 - PMC
Publicação Nº 4264697

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3E233B4C3EA6751A970BC3312A1EE17AD587C7C5
Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 54/2022 - PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MA-
TERIAL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA RIO PARDO 
(TRECHO 01 E 02) NO BAIRRO RIO PEQUENO NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas 
alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 (quatorze horas) do dia 8 (oito) de novembro de 2022, na sala de Reunião do Departamento 
de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: https://camboriu.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
-licitacoes/detalhar/1

Camboriú, 20 de outubro de 2022.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

https://camboriu.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1
https://camboriu.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1
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DECRETO 4.138/2022
Publicação Nº 4264202

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ 

 
 
 
 

Rua: Getúlio Vargas, n.° 77, Centro, Camboriú/SC - CEP: 88340-347 – Tel.: (47) 3365-9500 
Ouvidoria 0800-6469500 – e-mail: ouvidoria@cidadecamboriu.sc.gov.br 

 

DECRETO N.º 4.138/2022 

 
Dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional suplementar autorizado pelo 

artigo 16 da Lei n.º 3.381 de 21/12/2021-

LOA e artigo 30 da Lei n.° 3.359/2021 de 

29/10/2021 - LDO. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, 

no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo 
inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal; 

 
CONSIDERANDO, a necessidade de ajustes para a melhor adequação das ações de Governo; 
 
CONSIDERANDO, o evidente interesse da administração pública; 
 
 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais) no orçamento vigente do Município. 

 

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Camboriú  
Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria de Administração 
Função: 015 – Urbanismo 
Subfunção: 452 – Serviços Urbanos   
Programa: 0003 – Gestão do Desenvolvimento Urbano 
Atividade: 2.012 – Manutenção da Iluminação Pública - COSIP 
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas 
Fonte de Recurso: 0.1.5008 – Contribuição para o Custeio da COSIP 
Código Reduzido: 59 
VALOR: R$ 500.000,00 
 
Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1° deste Decreto, utiliza-se o 

provável excesso de arrecadação de recursos provenientes da Contribuição para o Custeio da 

COSIP no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme preceituam os artigos 16 

da lei municipal n.° 3.381, de 21 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de 

acordo com o inciso II do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ 

 
 
 
 

Rua: Getúlio Vargas, n.° 77, Centro, Camboriú/SC - CEP: 88340-347 – Tel.: (47) 3365-9500 
Ouvidoria 0800-6469500 – e-mail: ouvidoria@cidadecamboriu.sc.gov.br 

 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC, 
Em, 18 de outubro de 2022 
 
 
 

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
Publicado no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina 
www.diariomunicipal.sc.gov.br e 
Registrado no Livro de Publicações 
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DECRETO N.º 4.137/2022
Publicação Nº 4264198

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ 

 
 
 
 

Rua: Getúlio Vargas, n.° 77, Centro, Camboriú/SC - CEP: 88340-347 – Tel.: (47) 3365-9500 
Ouvidoria 0800-6469500 – e-mail: ouvidoria@cidadecamboriu.sc.gov.br 

 

DECRETO N.º 4.137/2022 

 
Dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional suplementar autorizado pelo 

artigo 16 da Lei n.º 3.381 de 21/12/2021-

LOA e artigo 30 da Lei n.° 3.359/2021 de 

29/10/2021 - LDO. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, 

no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo 
inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal; 

 
CONSIDERANDO, a necessidade de ajustes para a melhor adequação das ações de Governo; 
 
CONSIDERANDO, o evidente interesse da administração pública; 
 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e 

cinquenta mil reais) no orçamento vigente do Município. 

 

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Camboriú  
Unidade Orçamentária: 01 – Secretaria de Administração  
Função: 004 – Administração      
Sub-função: 122 – Administração Geral                   
Programa: 0002 – Nova Gestão Pública 
Atividade: 1.019 – Investimento em Estrutura Física e Aquisição de Bens Móveis 
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas 
Fonte de Recurso: 0.3.5000 – Superávit de Recursos Ordinários 
Código Reduzido: 295 
VALOR: R$ 750.000,00 
 

 
Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1° deste Decreto, utiliza-se o 

superávit financeiro de exercícios anteriores de Recursos Ordinários no valor de R$ 

750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), conforme preceituam os artigos 16 da Lei 

Municipal n.° 3.381, de 21 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de 

acordo com o inciso I do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ 

 
 
 
 

Rua: Getúlio Vargas, n.° 77, Centro, Camboriú/SC - CEP: 88340-347 – Tel.: (47) 3365-9500 
Ouvidoria 0800-6469500 – e-mail: ouvidoria@cidadecamboriu.sc.gov.br 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC, 
Em, 18 de outubro de 2022 
 
 
 

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
Publicado no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina 
www.diariomunicipal.sc.gov.br e 
Registrado no Livro de Publicações 
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Campo Alegre

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 137/2022
Publicação Nº 4263996

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BCB49D8799C8CE7E1AA3464099A3B7A20EECC6E8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-SC
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 137/2022
Está aberto o Processo Licitatório 137/2022, na modalidade CONCORRÊNCIA, cujo objeto é a Concessão onerosa de uso de espaço público à 
particular do Ginásio de Esportes “Amigos Aloncio Kuhnen e José Kmiecik” e demais dependências físicas, localizado na rua Prof. Rufino Blas-
zkowski, nº 109, no distrito de Bateias de Baixo, para exploração comercial. Data/horário/local para a realização da sessão de julgamento: 
24/11/2022, 9 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre (entregar os envelopes no Serviço de Protocolo até as 8h45min). 
Os interessados poderão obter o edital no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br). 

Campo Alegre - SC, 20 de outubro de 2022. 

Eleonora Bahr Pessôa
Secretária Municipal de Administração.

CONVOCAÇÃO Nº 290/2022
Publicação Nº 4263788

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021
CONVOCAÇÃO Nº 290/2022

ALICE BAYERL GROSSKOPF, Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR 
a Sra. ALINE K. BRINIAK, inscrita no CPF/MF sob nº 096.042.XXX-XX, aprovada em 52º lugar no Processo Seletivo nº 05/2021, para o Cargo 
Público de PROFESSOR I e na Função de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, para assumir o respectivo Cargo Público. 
A convocada deverá comparecer no Serviço de Pessoal do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC., até às 17hs do dia 25 de 
outubro de 2022, no Prédio Anexo Sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, Campo Alegre/SC., a fim de 
comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada.

Campo Alegre/SC., 20 de outubro de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

CARLA LUCIANE FUCKNER KOTOVICZ
Secretária Municipal de Educação

CONVOCAÇÃO Nº 291/2022
Publicação Nº 4263793

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021
CONVOCAÇÃO Nº 291/2022

ALICE BAYERL GROSSKOPF, Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR 
a Sra. ADRIELE C. STAHELIN, inscrita no CPF/MF sob nº 112.441.XXX-XX, aprovada em 53º lugar no Processo Seletivo nº 05/2021, para o 
Cargo Público de PROFESSOR I e na Função de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, para assumir o respectivo Cargo 
Público. A convocada deverá comparecer no Serviço de Pessoal do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC., até às 17hs do dia 
25 de outubro de 2022, no Prédio Anexo Sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, Campo Alegre/SC., a 
fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada.

Campo Alegre/SC., 20 de outubro de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

CARLA LUCIANE FUCKNER KOTOVICZ
Secretária Municipal de Educação
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PORTARIA Nº 21.389 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265288

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 21.389 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos 
artigos 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art. 1º Conceder 12 (doze) dias de férias ao Servidor Público Municipal, AIRTON MARTINS matrícula funcional nº 000597, registro no 
sistema sob nº 955388, ocupante de Cargo Público e exercendo a Função de Agente Administrativo II, lotado na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, referente aos períodos aquisitivos: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 = 05 (zero cinco) dias; 01 de janeiro 
de 2022 a 31 de dezembro de 2022 = 07 (zero sete) dias.

Art. 2º O Servidor Público Municipal, gozará as férias no período de 24 de outubro de 2022 á 04 de novembro de 2022, segundo opção sua 
já requerida junto ao Serviço de Pessoal e devidamente Protocolizado pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data de 
17 de outubro de 2022 sob nº 029709.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 24 de outubro de 2022.

Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 20 de outubro de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 21/10/2022.

JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

PORTARIA Nº 21.390 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265297

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 21.390 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao 
artigo 133 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora Pública Municipal SILVANA CORDEIRO DA CRUZ DE FREITAS, matrícula funcional nº 
000542, registro no sistema sob nº 954648, ocupante do Cargo Público de Professor I, exercendo a Função de Professor da Educação In-
fantil e Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, atualmente exercendo a Função Gratificada de Coordenadora Pedagógica 
no CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil “Alegre Infância”, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021.

Art. 2º A Servidora Pública Municipal gozará as férias no período de 24 de outubro de 2022 á 02 de novembro de 2022, segundo opção sua 
já requerida junto ao Serviço de Pessoal e devidamente Protocolizada pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data 30 
de setembro de 2022 sob nº 029173.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 24 de outubro de 2022.

Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 20 de outubro de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração
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Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 21/10/2022.

JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2022
Publicação Nº 4264307

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2022

TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC., E O ESTADO DE SANTA CATARINA, PELO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CBMSC.

O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC., com sede na Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, Campo Alegre/SC., inscrito no CNPJ/MF nº 
83.102.749/0001-77, doravante denominado CEDENTE, neste ato representado por sua Prefeita Municipal Sra. ALICE BAYERL GROSSKOPF, 
brasileira, agente político, inscrito no CPF/MF sob nº 527.854.599-20, residente e domiciliado em Campo Alegre/SC, e o ESTADO DE SANTA 
CATARINA, pelo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC, situado à Rua Almirante Lamego, nº 381, Centro, Florianópolis/
SC., inscrito no CNPJ/MF nº 06.096.391/0001-76, doravante denominado CESSIONÁRIO, neste ato representado por seu Comandante 1º 
Sargento BM Rubens Carlos Gonçalves, portador da Carteira de Identidade Militar Mtcl 917777-9 e do CPF/MF 714.223.079-72, amparados 
pela Lei Municipal nº 5.052 de 19 de outubro de 2022, resolvem, por mútuo acordo, celebrar o presente Termo de Cessão de Uso, de acordo 
com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é a cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, a título gratuito, pelo, o seguinte bem móvel 
adquirido com recursos próprios do Município de Campo Alegre/SC., em cumprimento ao Convênio firmado entre as partes:
I - 01(um) Veículo Camionete, Marca/Modelo, Mitsubishi/L200, combustível DIESEL, ano de FAB/MOD. 2011/11, cor predominante VERME-
LHA, CHASSI nº 93XVNK740BCB76536, Placa MIS4341, RENAVAM: 290739039, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo DETRAN 
do Estado de Santa Catarina, sob nº 8165555667,incorporado no Patrimônio Público do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC., 
sob nº 26155, avaliado em R$ 80.888,00 (oitenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais), conforme tabela Fipe do dia 14 de outubro de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO

O bem móvel destina-se a manutenção e execução dos serviços de Bombeiros Militar no Município de Campo Alegre/SC., para utilização ex-
clusiva na sede do 1º Grupo de Bombeiros Militar do 1º Pelotão de Bombeiros Militar da 2ª Companhia de Bombeiros Militar do 9º Batalhão 
de Bombeiros Militar, ficando o CESSIONÁRIO responsável pelo fornecimento do pessoal necessário à execução desse serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES

I - DO CESSIONÁRIO:

a) Usar o bem móvel exclusivamente para o fim a que se destina;
b) Não transferir ou ceder o bem móvel a terceiros;
c) Zelar pela guarda do bem móvel, comunicando ao CEDENTE a ocorrência de qualquer acidente;
d) Responsabilizar-se por eventuais transgressões à legislação de trânsito (ou análoga) e pelos efeitos dessas;
e) Arcar com os custos de conservação, manutenção e reposição das peças necessárias à conservação e uso do bem móvel, além de pagar 
todos os impostos e taxas incidentes sobre os bens deste Termo de Cessão de Uso.

II - DO CEDENTE:

a) Arcar com os custos elencados na letra “e”, item I, da cláusula terceira em casos de justificada emergência administrativo-operacional 
pelo Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Município de Campo Alegre/SC.
b) Arcar com os custos elencados na letra “e”, item I, da cláusula terceira para o bem descrito na cláusula primeira no ano de 2022, ou até 
que o CESSIONÁRIO tenha condições orçamentárias e financeiras para assumi-los, exceto quando em substituição a outro veículo cedido 
ao Estado.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar - Fonte de 
Recursos 757, Ação 2717, Itens Orçamentários 3.3.90.30.01 (combustíveis e lubrificantes automotivos), 3.3.90.39.19 (manutenção e con-
servação de veículos), 3.3.90.30.39 (material para manutenção de veículos), 3.3.90.39.69 (seguros em geral), e 3.390.47.10 (taxas).

CLÁUSULA QUINTA - DA CARACTERIZAÇÃO

Enquanto durar o presente Termo de Cessão de Uso nº 02/2018 o bem integrará a frota do CESSIONÁRIO, caracterizado por suas cores, 
símbolos e placas (licenças) específicos.

CLÁUSULA SEXTA - DA DEPRECIAÇÃO

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Por conta do presente acordo, o objeto deste Termo de Cessão de Uso será utilizado exclusivamente na sede do 1º Grupo de Bombeiros 
Militar do 1º Pelotão de Bombeiros Militar da 2ª Companhia de Bombeiros Militar do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado no Município 
de Campo Alegre/SC., o qual será devolvido, quando da rescisão ou expiração deste instrumento, no estado que se encontrar, desgastado 
pelo seu uso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO

Este Termo de Cessão de Uso reger-se-á, no que couber, pelas normas estabelecidas no inciso IX do artigo 8º da Constituição Estadual, Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, da Lei Complementar Federal nº 741, de 12 de junho de 2019, Decreto nº 307, de 
04 de junho de 2003, e alterações, e na Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC., de 05 de abril de 1990, CAPÍTULO III - DA COM-
PETÊNCIA DO MUNICÍPIO, no seu artigo 8º ao Município cabe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas 
pelas Constituições Federal e Estadual, e especialmente: no inciso VII firmar acordos, convênios e ajustes com o Estado, a União e outros 
Municípios, para execução de suas Leis, serviços e decisões, desde que não afetem a soberania de seu povo, a intocabilidade dos direitos 
humanos, a não-ingerência recíproca nos assuntos internos dos Municípios conveniados, e a emancipação e o progresso da sociedade

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO E VIGÊNCIA

O presente Termo de Cessão de Uso vigorará por 10 (dez) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo 
ser renunciado a qualquer tempo se assim for do interesse de qualquer dos acordantes, mediante comunicação prévia de no mínimo 30 
(trinta) dias.

CLÁUSULA NONA - DOS TERMOS ADITIVOS

Este Termo de Cessão de Uso poderá ser alterado através de Termos Aditivos, de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Para qualquer ação judicial que se originar deste instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de São Bento do Sul, renunciando as partes a 
qualquer outro, mesmo que mais privilegiado.

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.

Campo Alegre/SC., 19 de outubro de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal de
Campo Alegre/SC.

RUBENS CARLOS GONÇALVES
1º Sargento BM
Comandante 1º/1º/2ª GBM/9BBM

Testemunhas:

HARDIN GARRY HANTSCHEL
3º Sargento BM: Mtcl 923838-7

JOSÉ LUÍS SILVA
Função: Assessor de Gabinete
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Campo Belo do Sul

Prefeitura

DECRETO Nº 151/2022
Publicação Nº 4264163

DECRETO nº 151/2022
De 18 de outubro de 2022.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, VIII, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, o Decreto 
Federal nº 4.320/64 (art.42), para regulamentar a Lei Municipal nº 2.623/2022:

DECRETA
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:
07 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
07.01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS

(68) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.170-1039 – Aplicações Diretas R$ 80.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 80.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da SUPERÁVIT FINANCEIRO dos 
seguintes recursos:
1039 – SUPERAVIT – RECURSO FEP/RECURSOS NATURAIS R$ 80.000,00

TOTAL DO SUPERAVIT R$ 80.000,00
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 152/2022
Publicação Nº 4264168

DECRETO nº 152/2022
De 18 de outubro de 2022.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, VIII, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, o Decreto 
Federal nº 4.320/64 (art.42), para regulamentar a Lei Municipal nº 2.624/2022:

DECRETA
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.01 – GABINETE DO PREFEITO

(04) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.120-1000 – Aplicações Diretas R$ 45.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 45.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:
04 – SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.03 – DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

(37) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.031-1001 – Aplicações Diretas R$ 45.000,00
TOTAL ANULAÇÃO R$ 45.000,00

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

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
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DECRETO Nº 153/2022
Publicação Nº 4264175

DECRETO nº 153/2022
De 18 de outubro de 2022.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, VIII, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, o Decreto 
Federal nº 4.320/64 (art.42), para regulamentar a Lei Municipal nº 2.625/2022:

DECRETA
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:
04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.02 – DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL

(32) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.140-1001 – Aplicações Diretas R$ 200.000,00
(38) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.141-1001 – Aplicações Diretas R$ 31.100,00

04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.03 – DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(38) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.141-1020 – Aplicações Diretas R$ 200.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 431.100,00
Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:
04 – SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.04 – DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
(46) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.142-1001 – Aplicações Diretas R$ 231.100,00
04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.03 – DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(38) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.141-1021 – Aplicações Diretas R$ 200.000,00

TOTAL ANULAÇÃO R$ 431.100,00

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

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 154/2022
Publicação Nº 4264180

DECRETO nº 154/2022
De 18 de outubro de 2022.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, VIII, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, o Decreto 
Federal nº 4.320/64 (art.42), para regulamentar a Lei Municipal nº 2.626/2022:

DECRETA
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

05 – SECRETARIA DE FINANÇAS
05.01 – DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

(61) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.150-1000 – Aplicações Diretas R$ 25.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 25.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:

07 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
07.05 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

(73) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.178-1000 – Aplicações Diretas R$ 8.500,00
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08 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
08.02 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

(87) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.185-1000 – Aplicações Diretas R$ 16.500,00

TOTAL ANULAÇÃO R$ 25.000,00

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

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 155/2022
Publicação Nº 4264188

DECRETO nº 155/2022
De 18 de outubro de 2022.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, VIII, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, o Decreto 
Federal nº 4.320/64 (art.42), para regulamentar a Lei Municipal nº 2.627/2022:

DECRETA
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

07 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
07.01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS

(67) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.170-1000 – Aplicações Diretas R$ 64.325,08

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 64.325,08

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:

04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.03 – DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTOAL

(37) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.031-1001 – Aplicações Diretas R$ 12.784,01
08 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
08.02 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

(84) 4.4.90.00.00.00.00.00.2.185-1000 – Aplicações Diretas R$ 50.903,00
(31) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.185-1000 – Aplicações Diretas R$ 638,07
TOTAL ANULAÇÃO R$ 64.325,08

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

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 156/2022
Publicação Nº 4264192

DECRETO nº 156/2022
De 18 de outubro de 2022.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, VIII, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, o Decreto 
Federal nº 4.320/64 (art.42), para regulamentar a Lei Municipal nº 2.628/2022:

DECRETA
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Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

07 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
07.01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS

(67) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.170-1000 – Aplicações Diretas R$ 15.674,92

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 15.674,92

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:

12 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM
12.01 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM

(01) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.300-1000 – Aplicações Diretas R$ 15.674,92

TOTAL ANULAÇÃO R$ 15.674,92

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

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 157/2022
Publicação Nº 4264195

DECRETO nº 157/2022
De 18 de outubro de 2022.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, VIII, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, o Decreto 
Federal nº 4.320/64 (art.42), para regulamentar a Lei Municipal nº 2.629/2022:

DECRETA
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

08 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
08.01 – DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

(77) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.180-1000 – Aplicações Diretas R$ 85.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 85.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:

12 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM
12.01 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM

(01) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.300-1000 – Aplicações Diretas R$ 85.000,00

TOTAL ANULAÇÃO R$ 85.000,00

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

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
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DECRETO Nº 158/2022
Publicação Nº 4264200

DECRETO nº 158/2022
De 18 de outubro de 2022.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, VIII, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, o Decreto 
Federal nº 4.320/64 (art.42), para regulamentar a Lei Municipal nº 2.630/2022:

DECRETA
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

13 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
13.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(06) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.400-1000 – Aplicações Diretas R$ 75.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 75.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:

12 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM
12.01 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM

(01) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.300-1000 – Aplicações Diretas R$ 75.000,00
TOTAL ANULAÇÃO R$ 75.000,00

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

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 159/2022
Publicação Nº 4264205

DECRETO nº 159/2022
De 18 de outubro de 2022.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, VIII, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, o Decreto 
Federal nº 4.320/64 (art.42), para regulamentar a Lei Municipal nº 2.631/2022:

DECRETA
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

10 – FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL
10.01– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL

(9) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.640-1064 – Aplicações Diretas R$ 80.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R$ 80.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
dos seguintes recursos:

1064- EXCESSO – ATENÇÃO BASICA R$ 80.000,00
TOTAL DO EXCESSO R$ 80.000,00

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

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
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DECRETO Nº 160/2022
Publicação Nº 4264209

DECRETO nº 160/2022
De 18 de outubro de 2022.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, VIII, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, o Decreto 
Federal nº 4.320/64 (art.42), para regulamentar a Lei Municipal nº 2.632/2022:

DECRETA
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 – FUNDO MUNICIPAL DA INF. E ADOLESC. DE CAMPO BELO DO SUL

(19) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.131-1009 – Aplicações Diretas R$ 32.395,01

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 32.395,01

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da SUPERÁVIT FINANCEIRO dos 
seguintes recursos:

1009 – SUPERAVIT – FIA IMPOSTO DE RENDA R$ 32.395,01

TOTAL DO SUPERAVIT R$ 32.395,01

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

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

LEI Nº 2623/2022
Publicação Nº 4264251

LEI N.º 2.623/2022
De 18 de outubro de 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO CORRENTE EXERCICIO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TARIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, V, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, a seguinte:

LEI
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:
07 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
07.01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS

(68) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.170-1039 – Aplicações Diretas R$ 80.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 80.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da SUPERÁVIT FINANCEIRO dos 
seguintes recursos:

1039 – SUPERAVIT – RECURSO FEP/RECURSOS NATURAIS R$ 80.000,00

TOTAL DO SUPERAVIT R$ 80.000,00
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
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LEI Nº 2624/2022
Publicação Nº 4264255

LEI N.º 2.624/2022
De 18 de outubro de 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO CORRENTE EXERCICIO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TARIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, V, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, a seguinte:

LEI
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.01 – GABINETE DO PREFEITO

(04) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.120-1000 – Aplicações Diretas R$ 45.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 45.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:

04 – SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.03 – DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

(37) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.031-1001 – Aplicações Diretas R$ 45.000,00

TOTAL ANULAÇÃO R$ 45.000,00

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

LEI Nº 2625/2022
Publicação Nº 4264261

LEI N.º 2.625/2022
De 18 de outubro de 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO CORRENTE EXERCICIO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TARIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, V, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, a seguinte:

LEI
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:
04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.02 – DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL

(32) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.140-1001 – Aplicações Diretas R$ 200.000,00
(38) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.141-1001 – Aplicações Diretas R$ 31.100,00

04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.03 – DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(38) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.141-1020 – Aplicações Diretas R$ 200.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 431.100,00
Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:
04 – SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.04 – DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
(46) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.142-1001 – Aplicações Diretas R$ 231.100,00
04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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04.03 – DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(38) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.141-1021 – Aplicações Diretas R$ 200.000,00

TOTAL ANULAÇÃO R$ 431.100,00

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

LEI Nº 2626/2022
Publicação Nº 4264265

LEI N.º 2.626/2022
De 18 de outubro de 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO CORRENTE EXERCICIO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TARIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, V, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, a seguinte:

LEI
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

05 – SECRETARIA DE FINANÇAS
05.01 – DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

(61) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.150-1000 – Aplicações Diretas R$ 25.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 25.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:

07 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
07.05 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

(73) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.178-1000 – Aplicações Diretas R$ 8.500,00

08 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
08.02 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

(87) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.185-1000 – Aplicações Diretas R$ 16.500,00
TOTAL ANULAÇÃO R$ 25.000,00

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

LEI Nº 2627/2022
Publicação Nº 4264267

LEI N.º 2.627/2022
De 18 de outubro de 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO CORRENTE EXERCICIO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TARIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, V, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, a seguinte:

LEI
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:
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07 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
07.01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS

(67) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.170-1000 – Aplicações Diretas R$ 64.325,08

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 64.325,08

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:

04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.03 – DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTOAL

(37) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.031-1001 – Aplicações Diretas R$ 12.784,01

08 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
08.02 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

(84) 4.4.90.00.00.00.00.00.2.185-1000 – Aplicações Diretas R$ 50.903,00
(31) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.185-1000 – Aplicações Diretas R$ 638,07

TOTAL ANULAÇÃO R$ 64.325,08

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

LEI Nº 2628/2022
Publicação Nº 4264287

LEI N.º 2.628/2022
De 18 de outubro de 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO CORRENTE EXERCICIO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TARIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, V, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, a seguinte:

LEI
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

07 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
07.01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS

(67) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.170-1000 – Aplicações Diretas R$ 15.674,92

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 15.674,92

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:

12 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM
12.01 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM

(01) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.300-1000 – Aplicações Diretas R$ 15.674,92
TOTAL ANULAÇÃO R$ 15.674,92

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
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LEI Nº 2629/2022
Publicação Nº 4264310

LEI N.º 2.629/2022
De 18 de outubro de 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO CORRENTE EXERCICIO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TARIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, V, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, a seguinte:

LEI
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

08 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
08.01 – DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

(77) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.180-1000 – Aplicações Diretas R$ 85.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 85.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:

12 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM
12.01 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM

(01) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.300-1000 – Aplicações Diretas R$ 85.000,00
TOTAL ANULAÇÃO R$ 85.000,00

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

LEI Nº 2630/2022
Publicação Nº 4264316

LEI N.º 2.630/2022
De 18 de outubro de 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO CORRENTE EXERCICIO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TARIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, V, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, a seguinte:

LEI
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

13 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
13.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(06) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.400-1000 – Aplicações Diretas R$ 75.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 75.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dota-
ções orçamentarias:

12 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM
12.01 – FUNDO DE ESTIMULO AGROPERUCARIO MUNICIPAL FAM

(01) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.300-1000 – Aplicações Diretas R$ 75.000,00
TOTAL ANULAÇÃO R$ 75.000,00

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
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Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

LEI Nº 2631/2022
Publicação Nº 4264324

LEI N.º 2.631/2022
De 18 de outubro de 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO CORRENTE EXERCICIO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TARIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, V, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, a seguinte:

LEI
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:

10 – FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL
10.01– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL

(9) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.640-1064 – Aplicações Diretas R$ 80.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R$ 80.000,00

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
dos seguintes recursos:
1064- EXCESSO – ATENÇÃO BASICA R$ 80.000,00

TOTAL DO EXCESSO R$ 80.000,00
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

LEI Nº 2632/2022
Publicação Nº 4264331

LEI N.º 2.632/2022
De 18 de outubro de 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO CORRENTE EXERCICIO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TARIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Campo Belo do Sul – SC, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara de vereadores aprovou e ele sanciona com fundamento no art. 98, V, da Lei Orgânica Municipal, Lei do Orçamento, a seguinte:

LEI
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementar no Orçamento vigente na(s) seguin-
te(s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo:
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 – FUNDO MUNICIPAL DA INF. E ADOLESC. DE CAMPO BELO DO SUL

(19) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.131-1009 – Aplicações Diretas R$ 32.395,01
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 32.395,01

Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da SUPERÁVIT FINANCEIRO dos 
seguintes recursos:

1009 – SUPERAVIT – FIA IMPOSTO DE RENDA R$ 32.395,01
TOTAL DO SUPERAVIT R$ 32.395,01
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Campo Belo do Sul – SC, 18 de outubro de 2022.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
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CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL, DEVIDAMENTE HABILITADAS COM BENEFÍCIOS, 
DESTINADAS A GESTORES MUNICIPAIS. P.107/2022 - D.L.43/2022

Publicação Nº 4264561

 

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL  
R. MAJOR TEODÓSIO FURTADO, 30 - CENTRO - Campo Belo do Sul - SC CEP: 88580-000 CNPJ: 
82.777.319/0001-92 Telefone: (49) 3249-1133 -E-mail: licitacao@campobelodosul.sc.gov.br Site: 
/www.campobelodosul.sc.gov.br/ 

 
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 43/2022 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 107/2022 
De 19 de Outubro  de 2022. 

 

DO OBJETO: CONSTITUI  OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS 
MÓVEL, DEVIDAMENTE HABILITADA, pertencente à Secretaria Municipal de 
Administração de Campo Belo do Sul- SC, conforme descritivo abaixo:  

ITEM QTD DESCRIÇÃO -  PLANO VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 
MENSAL    

VALOR 
ANUAL  

01 12 
meses 

 BENEFÍCIOS PARA 8 (oito) LINHAS DE 10 GB 
DE DADOS; 
 
CHAMADAS ILIMITADAS BRASIL; 
 
*WHATSAPP ILIMITADO S/ DESCONTAR 
FRANQUIA 
 
* 800 SMS PARA QUALQUER OPERADORA 
 
*OFERTA PARA CONTRATAÇÃO DE LINHAS 
PORTADAS 
 

 
 
 
 
 
 
R$ 69,99 

 
 
 
 
 
 
R$ 559,92 

 
 
 
 
 
 
R$ 6.719,04 

02 12 
meses  

 BENEFÍCIOS PARA  1 (UMA ) LINHA COM 20 
GB DE DADOS;  
 
CHAMADAS ILIMITADAS BRASIL; 
 
*WHATSAPP ILIMITADO S/ DESCONTAR 
FRANQUIA 
 
* 800 SMS PARA QUALQUER OPERADORA 
 
*OFERTA PARA CONTRATAÇÃO DE LINHAS 
PORTADAS 

 
 
 
 
 
 
R$ 89,99 

 
 
 
 
 
 
R$ 89,99 

 
 
 
 
 
 
R$ 1.079,88  

      R$ 7.798,92 
 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul, pessoa jurídica de Direto público, 
cadastrada no CNPJ: 82.777.319/0001-92, com sede na Rua Major Teodósio Furtado, 
30, Centro, Campo Belo Sul – SC, neste ato representado pelo Srta. Claudiane Varela 
Pucci, Prefeita Municipal, brasileira, portadora do CPF nº 035.204.769-08, residente e 
domiciliada nesta cidade de Campo Belo do Sul-SC. 

CONTRATADA:  
 FW SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ, sob o Nº:29.977.065/0001-73, com sede na Rua Jorge 
Lacerda, nº: 80E, Sala:402, Bairro Centro, Cidade Chapecó, CEP: 89.802-105,  
Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela sua Diretora, Sra. 
Alessandra Pompermayer Benelli, inscrita no CPF nº 035.159.439-60, residente 
e domiciliada na cidade de Chapecó/SC, Dispensa de Licitação para 
CONTRATAÇÃO de linhas telefônica móvel pertencente à Secretaria Municipal de 
administração  de Campo Belo do Sul, durante 12 meses, em conformidade com  
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 ESTADO DE SANTA CATARINA / PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL  
R. MAJOR TEODÓSIO FURTADO, 30 - CENTRO - Campo Belo do Sul - SC CEP: 88580-000 CNPJ: 
82.777.319/0001-92 Telefone: (49) 3249-1133 -E-mail: licitacao@campobelodosul.sc.gov.br Site: 
/www.campobelodosul.sc.gov.br/ 

 
orçamento  anexo, no valor total de R$ 7.798,92 (sete mil, setecentos e noventa e oito 
reais e noventa e dois centavos),para atender a demanda da administração municipal. 
 

DA JUSTIFICATIVA:  

A dispensa da licitação se justifica por ser valor inferior à R$ 17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais), que não atinge licitação. 

DO VALOR:  
 
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 7.798,92 (sete  mil, 
setecentos  e noventa e oito reais ,e  noventa e dois centavos ) para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de linhas de telefonia móvel, 
devidamente habilitadas, (supramencionado), ressaltando que o pagamento deverá 
ser feito após a entrega mediante a nota fiscal.  proporção do consumo dos produtos, 
aos quais inclui as despesas relativas a tributos Federais, Estaduais e Municipais, por 
ventura incidentes sobre a atividade contratada, fretes, deslocamentos, seguro contra 
acidente de trabalho, e emolumentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.  
 
FORMA DE PAGAMENTO: 
 
 O pagamento deverá ser efetuado após entrega mediante apresentação de nota 
fiscal/fatura devidamente atestada, atendendo totalmente as especificações mínimas 
estabelecidas no Contrato. Não será concedida antecipação de pagamento dos 
créditos relativos ao Contrato sem a devida entrega dos produtos, ainda que a 
requerimento da CONTRATADA. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  
 
As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos de programas 
nas seguintes dotações orçamentaria: 
 
Fonte:   9 
Recurso : 1000 
 
DO FORO:  
 
As partes elegem com domicilio legal, a FORO da Comarca de Campo Belo Do Sul, 
Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, litígios decorrentes deste 
contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. Dispensa de 
licitação nº 43/2022, dos procedimentos licitatórios, em consonância com a justificativa 
apresentada de não atingir licitação, ou seja, não atingir o valor de R$ 17.600,00. 
 
 

Campo Belo do Sul, 19 de outubro  de 2022. 
 

_________________________________ 
Claudiane Varela Pucci 

Prefeita Municipal 
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Campo Erê

Prefeitura

DECRETO 2757/22
Publicação Nº 4264323

DECRETO Nº. 2.757, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN NA CONSTRUÇÃO CIVIL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS:

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA, Prefeita Municipal de Campo Erê/SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
art. da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o art. 219 e seguintes do Código Tributário Municipal;

CONSIDERANDO o art. 7º, § 2º, inciso I da Lei Complementar nº. 116/2003 que não se incluem na base de cálculo do ISSQN os valores 
dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços previstos nos itens 7.02;

CONSIDERANDO o art. 9º, § 2º, alínea “a” do Decreto-Lei nº. 406/1968 que a base de cálculo do ISSQN na construção civil será calculado 
sobre o preço deduzido o valor dos materiais adquiridos de terceiros, quando fornecidos pelo prestador de serviço;

CONSIDERANDO o assentado no Recurso Extraordinário nº. 603.497/MG do Supremo Tribunal Federal da possibilidade de exclusão da base 
de cálculo do Imposto sobre de Serviços de Qualquer Natureza – ISSQ das mercadorias fornecidas pelo prestador de serviços, produzidos 
fora do local da obra e que tiveram incidência de Imposto de Circulação e Movimentação de Mercadorias – ICMS;

CONSIDERANDO o assentado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina da possibilidade de dedução do valor dos mate-
riais, utilizados na construção civil, da base de cálculo do ISSQN, conforme previsão do Decreto-lei nº. 406/68 e da Lei Complementar nº. 
116/2003, abrange tanto os materiais fornecidos pelo próprio prestador do serviço, como aqueles adquiridos de terceiros, importando que 
os materiais sejam empregados na construção civil;

CONSIDERANDO que o fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras 
acopladas a caminhões, e prestação de serviço, sujeita-se apenas a incidência do ISSQN, nos termos da Súmula nº. 167 do Superior Tribunal 
de Justiça;

DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º. Fica regulamentada a forma de apuração da base de cálculo do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN nos serviços 
referentes ao item 7 e seus subitens da Lei Complementar nº. 116/2003 e item 7 e seus subitens do Anexo Único da Lei Complementar 
Municipal 22/2003, quando prestados por empresas, ou equiparadas, na execução de serviços de empreitada ou subempreitada de obras 
de construção civil ou assemelhadas.

§ 1º. Para fins do disposto neste regulamento, consideram-se serviços de construção civil aqueles a que se referem os subitens da lista de 
serviços da Lei Complementar Federal nº. 116/2003.

§ 2º. As normas estabelecidas neste Decreto aplicam-se às empresas que prestam serviços no Município de Campo Erê/SC, independente-
mente de estarem estabelecidas ou não neste território.

CAPÍTULO II
Da Ocorrência do Fato Gerador

Art. 2º. No caso de serviços de construção civil, considera-se ocorrido o fato imponível quando consumada a atividade em que consiste a 
prestação de serviço ou, quando a execução seja continuada por períodos superiores a 30 (trinta) dias, ao final de cada competência.

CAPÍTULO III
Da Base de Cálculo

Art. 3º. Para fins de cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, classificados nos itens 7.02 e 7.05 da lista de servi-
ços da Lei Complementar nº. 116/2003 considerar-se-á na base de cálculo geral do imposto o preço do serviço, menos o valor dos materiais 
produzidos fora do local da obra e que tiveram incidência de ICMS, mediante comprovação documental do contribuinte.

§ 1º. O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a cami-
nhões, e prestação de serviço, sujeita-se apenas a incidência do ISSQN.

§ 2º. Não é passível de dedução os gastos com ferramentas, veículos, equipamentos, combustíveis, materiais de consumo, materiais de 
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instalação provisória, refeições e similares.

§ 3º. Os materiais fornecidos de que trata este artigo deverão ter sua aquisição comprovada pelo prestador do serviço, por meio de nota 
fiscal eletrônica do material, que deverá:

I – ter data de emissão anterior à aquela da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;

II – discriminar as espécies, as quantidades e os valores dos materiais adquiridos;

III – indicar claramente a que obra se destina o material.

IV – comprovar o recolhimento de ICMS através de nota fiscal de compra dos materiais adquiridos.

§ 4º. Em caso de material adquirido para diversas obras, armazenado em depósito centralizado, a saída do material respectivo de cada obra 
deverá ser acompanhado da nota fiscal de remessa.

§ 5º. O prestador de serviço deverá discriminar na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica os seguintes dados:

I – o número de data de emissão da Nota Fiscal de compra dos materiais;

II – o número do CNPJ e razão social do fornecedor;

III – a identificação e o número do contrato da obra à qual serão incorporados os materiais;

IV – os materiais fornecidos com a descrição das espécies, quantidades e valores.

§ 6ª. Os materiais fornecidos de que trata este artigo, considerados por espécie, não poderão exceder em quantidade e preço os valores 
despendidos na sua aquisição pelo prestador do serviço.

§ 7ª. Não são considerados materiais dedutíveis:

a) os materiais adquiridos para formação de estoque ou armazenados fora do canteiro de obras, antes de sua efetiva utilização;

b) os materiais adquiridos por meio de recibos, nota fiscal de venda sem a identificação do consumidor ou ainda, aquela cuja aquisição não 
esteja comprovada pela nota fiscal correspondente;

c) os materiais adquiridos mediante nota fiscal em que não conste o local da obra;

d) os materiais adquiridos posteriormente à emissão da nota fiscal da qual é efetuado o abatimento;

e) as ligações provisórias de água e energia elétrica;

f) os tapumes, alambrados, bem como outros materiais utilizados no isolamento da obra;

g) os materiais e equipamentos utilizados para sinalização da obra e trânsito;

h) os abrigos provisórios para depósito de materiais e outras utilidades;

i) os materiais utilizados na montagem da construção provisória de depósitos, abrigos, alojamentos e escritórios;

j) as placas de identificação e os gabaritos;

k) os materiais utilizados para cimbramento e escoramento de lajes, vigas e valas;

l) as formas para galerias e para infra e superestruturas;

m) as telas de proteção;

n) os maquinários, peças, ferramentas, andaimes e equipamentos em geral;

o) todos os demais materiais, equipamentos e ferramentas não incorporados à obra de forma permanente.

Art. 4º. O prestador de serviço deverá manter registros individualizados para cada obra de forma a evidenciar a apuração da base de cálculo 
do tributo.

Art. 5º. A inobservância das disposições desde Decreto sujeitará o responsável às multas previstas na legislação tributária municipal, sem 
prejuízo do pagamento do imposto incidente sobre o serviço.

Art. 6º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Erê/SC, em 20 de outubro de 2022.
Registre-se e Publique-se,
ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra

LEONICE DE FATIMA COMIN
Setor de Atos Oficiais – Matr. 00312-3

DECRETO 2758/22
Publicação Nº 4264337

DECRETO Nº. 2.758, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA, Prefeita Municipal de Campo Erê/SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
art. da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o art. 205 e seguintes do Código Tributário Municipal;
CONSIDERANDO o assentado no Recurso Especial nº. 1.937.821/SP do Superior Tribunal de Justiça que fixou as teses da base de cálculo 
do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI;

DECRETA:
Seção I
DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO
Art. 1º. O lançamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI será realizado pelo setor competente, e terá início com a 
abertura do processo administrativo próprio:

I – mediante comunicação formal espontânea do contribuinte ao Fisco Municipal, conforme documentação exigida na legislação municipal;

II – de ofício, por iniciativa do Fisco Municipal.

Art. 2º. O contribuinte informará o valor venal do imóvel apurado ou dos direitos transmitidos ou cedidos para fins de lançamento do impos-
to, além de outras informações necessárias à identificação do fato gerador e à apuração da base de cálculo do imposto.

§ 1º. A comunicação referida neste artigo deverá ser feita mediante o preenchimento da Declaração de ITBI, conforme modelo a ser fixado 
pela Diretoria de Gestão Fazendária, a qual autorizará o início dos trâmites para a emissão de guia para o recolhimento do imposto.

§ 2º. A Declaração de ITBI poderá ser assinada por terceiro, desde que com procuração com poderes específicos e, firma reconhecida em 
cartório.

Seção II
DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
Art. 3º. A base de cálculo do imposto é:

I – a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mer-
cado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
II - o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode 
ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

Parágrafo Único: O Fisco Municipal não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele 
estabelecido unilateralmente.

Seção III
DA RECLAMAÇÃO DO LANÇAMENTO
Art. 4º. O contribuinte que discordar da guia de recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI poderá apresentar 
reclamação, como autoriza o art. 148 do Código Tributário Nacional, com a apresentação da seguinte documentação:

I – laudo técnico emitido por profissional competente para avaliação de bens imóveis;
II – requerimento assinado pelo comprador, apresentando as razões da reclamação.

Art. 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Erê/SC, em 20 de outubro de 2022.
Registre-se e Publique-se,
ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal
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Registrado e Publicado em data supra

LEONICE DE FATIMA COMIN
Setor de Atos Oficiais – Matr. 00312-3
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Campos Novos

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PE 62/2022
Publicação Nº 4263926

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0EB410CE9CCE5D3714F285012C7FC644F5452984
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022

O Município de Campos Novos - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 82.939.232/0001-74, comunica aos 
interessados que realizará licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, no dia 
04 de novembro de 2022 às 14h30min, através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, tendo como objeto o AQUI-
SIÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ZERO QUILÔMETRO, PARA USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS – RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
O Edital que está amparado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 
13.979 de 06 de fevereiro de 2020, Lei nº 14.035 de 11 de agosto de 2020, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e estará disponível gratuitamente na 
página no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Campos Novos na página http://www.camposnovos.sc.gov.br, podendo, também, ser 
requerido junto ao Departamento de Compras e Licitações, Rua Expedicionário, nº. 323, Campos Novos/SC, das 13h15min às 18h45min, te-
lefone: (49) 3541-6200, e-mail pregao.eletronico@camposnovos.sc.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

Campos Novos, 21 de outubro de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2022 - FHJA
Publicação Nº 4264621

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 144/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022

A Fundação DR José Athanázio torna público que fará realizar no dia 16 de novembro de 2022 às 14h30min Tomada de Preço do Tipo Me-
nor Preço global, tendo como objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
OPERACIONAL DE FATURAMENTO HOSPITALAR, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONTRATO SUS, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO 
DA PHC – POLÍTICA HOSPITALAR CATARINENSE, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO FLUXO E FATURAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS, 
PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DETALHAMENTOS E DE-
MAIS CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.
O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site, www.camposnovos.sc.gov.br ou na sede 
da Prefeitura, localizado na Rua Expedicionário João Batista de Almeida, nº 323, no horário das 13h15min às 18h45min diariamente.

Campos Novos, 21 de outubro de 2022.

LEI COMPLEMENTAR Nº 06 DE 20 DE OUTUBRO 2022 DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL 
QUE TRATA DA NATUREZA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO - FHJA DE CAMPOS 
NOVOS-SC, NA FORMA QUE ESPECIFICA

Publicação Nº 4264864

LEI COMPLEMENTAR Nº 06 DE 20 DE OUTUBRO 2022
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL QUE TRATA DA NATUREZA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHA-
NÁZIO - FHJA DE CAMPOS NOVOS-SC, NA FORMA QUE ESPECIFICA.

Gilmar Marco Pereira, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições previstas no inciso V do 
Artigo 100 da Lei Orgânica e na forma da lei...

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A 
SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica alterada a redação do art. 21 da Lei Complementar Municipal n. 06/2009, que passa a vigorar da seguinte forma:

Art. 21. A Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio, constitui-se em entidade pública fundacional parte da Administração Pública indireta, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.camposnovos.sc.gov.br
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criada e disciplinada por lei específica, com natureza jurídica de direito privado, patrimônio e receita própria, com base em gestão admi-
nistrativa e financeira descentralizada.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos Novos, 20 de outubro de 2022.
Gilmar Marco Pereira
Prefeito de Campos Novos

LEI Nº 4.825/2022 DE 20/10/2022 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS A 
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4265689

LEI Nº 4.825/2022 DE 20/10/2022
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Gilmar Marco Pereira, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições previstas no inciso V do 
Artigo 100 da Lei Orgânica e na forma da lei...

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A 
SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., até o valor de R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº. 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados à aquisição 
de veículos, caminhões, equipamentos e maquinários novos para a frota das Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente e de 
Transportes, Obras e Urbanismo, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 
de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na finalidade prevista no 
caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35, da Lei Com-
plementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou 
em créditos adicionais, nos termos do inciso II, §1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inciso IV da Lei nº. 4.320/1964.

Art. 3º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos 
dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decor-
rentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco 
do Brasil autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que 
são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos 
contratualmente estipulados.

Parágrafo único. Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do 
§1º, do art. 60, da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº. 4.732 de 13/08/2021 
e a Lei nº. 4.749/2021.

Prefeitura Municipal de Campos Novos, em 20 de outubro de 2022
Gilmar Marco Pereira
Prefeito Municipal
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Samae - CamPoS novoS

EXT CT292022
Publicação Nº 4263464

CONTRATO Nº 29/2022
PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2018

DATA DE ASSINATURA: 21 de Outubro de 2022
OBJETO: Prestação de serviços na arrecadação de faturas de água/esgoto.
CONTRATADA: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL (CNPJ nº 92.702.067/0001-96)
VALOR: O valor total estimado para este contrato é de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais). a) Tarifa no valor de R$ 1,52 (Um real e 
cinquenta e dois centavos), por recebimento efetuado através do sistema de débito automático no padrão FEBRABAN e prestação de contas 
através de meio magnético; b) Tarifa no valor de R$ 1,63 (Um real e sessenta e três centavos), autoatendimento (ATM) e Internet Banking 
(IBC/Móbile).
PRAZO: 01/11/2022 a 31/08/2023.

ALEXANDRE KUNEN
DIRETOR DO SAMAE

EXT CT302022
Publicação Nº 4263595

CONTRATO Nº 30/2022
PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2018

DATA DE ASSINATURA: 21 de Outubro de 2022
OBJETO: Prestação de serviços na arrecadação de faturas de água/esgoto.
CONTRATADA: Banco Santander (Brasil) S/A (CNPJ nº 90.400.888/0001-42)
VALOR: O valor total estimado para este contrato é de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). a) Tarifa no valor de R$ 1,52 (Um real e 
cinquenta e dois centavos), por recebimento efetuado através do sistema de débito automático no padrão FEBRABAN e prestação de contas 
através de meio magnético; b) Tarifa no valor de R$ 1,63 (Um real e sessenta e três centavos), autoatendimento (ATM) e Internet Banking 
(IBC/Móbile).
PRAZO: 01/11/2022 a 31/08/2023.

ALEXANDRE KUNEN
DIRETOR DO SAMAE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022
Publicação Nº 4263146

CONTRATO CNO Nº 19/2022
TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 1/2022

DATA DE ASSINATURA: 20 de Outubro de 2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em saneamento básico, para a definição da melhor solução de engenharia e melhor con-
cepção técnica, incluindo estudo especializado de simulação hidráulica de redes de água e elaboração de projeto executivo, para a captação 
de água subterrânea diretamente do Aquífero Guarani, tratamento, reservação, adução e distribuição para a cidade de Campos Novos
CONTRATADA: Ecoeficiencia Soluções Ambientais Ltda (CNPJ n° 05.608.332/0001-77)
PRAZO: Execução prorrogado até 19.12.2022

ALEXANDRE KUNEN
DIRETOR DO SAMAE



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 480

Canelinha

Prefeitura

PROCESSO DE LICITAÇÃO 029/FHMC/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 025/FHMC/2022 - SRP
Publicação Nº 4265779

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo de Licitação 029/FHMC/2022
Pregão Presencial 025/FHMC/2022 – Sistema de Registro de Preços

Objeto: O presente Pregão Presencial tem por objeto, o registro de preços para Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos e serviços auxiliares para a manutenção de todas as atividades da Fundação Hospitalar do Município de Canelinha, de acor-
do com especificações e condições estabelecidas nos anexos e nas condições previstas neste Edital. DATA DE ABERTURA: 03 de novembro 
de 2022, às 07h30 min. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor está à disposição dos interessados no Setor de Licitações, 
sito à Av. Cartório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC, e no site www.canelinha.sc.gov.br. Canelinha/SC, 20 de outubro de 2022. 
Vanderléia Rosa - Diretora da Fundação Hospitalar Municipal de Canelinha.

PROCESSO DE LICITAÇÃO 129/PMC/2022 - TOMADA DE PREÇOS 023/PMC/2022
Publicação Nº 4265781

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo de Licitação 129/PMC/2022
Tomada de Preços 023/PMC/2022

OBJETO: A presente licitação tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com 
fornecimento de material para pavimentação asfáltica da Rua Manoel Francisco Correia, Est. 0 até Est. 21 + 6,93, conforme Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital. DATA DE ABERTURA: 10 de 
novembro de 2022, às 08h30min. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor está à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações, sito à Av. Cartório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC e no site www.canelinha.sc.gov.br. Canelinha/SC 20 de outubro 
de 2022. Silvio Reis – Secretário de Transportes e Serviços Urbanos

PROCESSO DE LICITAÇÃO 130/PMC/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/PMC/2022
Publicação Nº 4265783

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo de Licitação 130/PMC/2022
Concorrência Pública 004/PMC/2022

OBJETO: A presente licitação tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com 
fornecimento de material para pavimentação asfáltica do Trecho 02 da Rua Antero José Dias, Est. 19 até Est. 76 no seu eixo, conforme Me-
morial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital. DATA DE ABERTURA: 
24 de novembro de 2022, às 08h30min. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor está à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, sito à Av. Cartório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC e no site www.canelinha.sc.gov.br. Canelinha/SC 20 
de outubro de 2022. Silvio Reis – Secretário de Transportes e Serviços Urbanos

http://www.canelinha.sc.gov.br
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PROCESSO DE LICITAÇÃO 131/PMC/2022 - TOMADA DE PREÇOS 024/PMC/2022
Publicação Nº 4265784

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo de Licitação 131/PMC/2022
Tomada de Preços 024/PMC/2022

OBJETO: A presente licitação tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com 
fornecimento de material para pavimentação asfáltica do Trecho 03 da Rua Ramiro Gonçalo Cardoso, Est. 0 até Est. 23 + 10, conforme Me-
morial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital. DATA DE ABERTURA: 
10 de novembro de 2022, às 10h00min. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor está à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, sito à Av. Cartório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC e no site www.canelinha.sc.gov.br. Canelinha/SC 20 
de outubro de 2022. Silvio Reis – Secretário de Transportes e Serviços Urbanos
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Canoinhas

Prefeitura

PORTARIA N°2288/2022
Publicação Nº 4264640

 

 

  
 

 
PORTARIA Nº. 2288/2022 

 
DANIELLE LUDKA, Secretária Municipal de Saúde, do Município de 

Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 

delegadas pelo Decreto Municipal n° 180/2022, resolve: 

 
PRORROGAR REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO  

SEM PREJUÍZO A REMUNERAÇÃO 
 

Art. 1º - Fica prorrogado a redução de jornada de trabalho em 50%, sem 

prejuízo a remuneração, da servidora CRISTIANE JUNGLES FERREIRA 
PADILHA, efetiva no cargo de Técnico de Enfermagem, junto a Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 04/11/2022 a 03/11/2023, conforme 

Protocolo n° 5.248/SMS/2022. 
 

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

 

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Canoinhas/SC, 20 de outubro de 2022. 

 

DANIELLE LUDKA 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

Esta Portaria foi publicada no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina 
(DOM/SC)  
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PORTARIA N°2289/2022
Publicação Nº 4264644

 

 

  
 

 
PORTARIA Nº. 2289/2022 

 
CÉLIO GALESKI, Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, do 

Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais delegadas pelo Decreto Municipal n° 180/2022, resolve: 

 

CONCEDER FÉRIAS 

Art. 1º - Ficam concedidos 10 (dez) dias de Férias ao servidor  JEFERSON 
MORTEAN GONÇALVES, no cargo de Técnico Agrícola, junto a Secretária 

Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao período aquisitivo de 

2021/2022, a desfrutar no período de 03/11/2022 a 12/11/2022, conforme 

Memorando nº 22.310/SMDR/2022. 

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

 

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

 

Canoinhas/SC, 20 de outubro de 2022. 

 

CÉLIO GALESKI 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural  

 

                      
Esta Portaria foi publicada no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina 
(DOM/SC). 
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PORTARIA N°2290/2022
Publicação Nº 4264649

 

 

  
 

 
PORTARIA Nº. 2290/2022 

  
DIEGO RAFAEL ALVES, Secretário Municipal de Administração, Finanças e 

Orçamento, do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso 

de suas atribuições legais delegadas pelo Decreto Municipal n° 180/2022, e 

com base artigo 101 da Lei Complementar n°70/2019, resolve: 

 
CONCEDER FÉRIAS REMUNERADAS 

 

Art. 1º - Fica autorizado a conversão de 10 (dez) dias de Férias em Dinheiro 

a servidora CRYSTIANE LARSEN DALLA FAVERA, efetiva no cargo de 

Agente Administrativo, junto a Secretária Municipal de Administração, 

Finanças e Orçamento, referente ao período aquisitivo de 2019/2020, 

conforme Protocolo n° 5.544/SMAFO/2022. 

 

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

 

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário. 

 
Canoinhas/SC, 20 de outubro de 2022.    

 

DIEGO RAFAEL ALVES 

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento. 

 

 

 

 

 

Esta Portaria foi publicada no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina 
(DOM/SC)  
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PORTARIA N°2291/2022
Publicação Nº 4264652

 

 
 

 
 

PORTARIA Nº. 2291/2022 
 

GILMAR LUIS MAZURKIEVICZ, Secretário Municipal de Educação, do 
Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais de acordo com o Decreto Municipal n° 180/2022, resolve: 

NOMEAR COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA RESOLUÇÃO QUE 
REGULAMENTA A ESCOLHA DE VAGAS DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, LOTADOS NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESIGNANDO-OS PARA ATUAREM NAS 

UNIDADES EDUCACIONAIS NO ANO LETIVO DE 2023 
  

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão de Acompanhamento da Resolução que 
Regulamenta a Escolha de Vagas dos Profissionais do Magistério em Estágio 
Probatório, Lotados na Secretaria Municipal da Educação, Designando-os para 
Atuarem nas Unidades Educacionais no ano letivo de 2023, com a seguinte 
composição: 
 

a) Cristiane Aparecida De Paula Graví; 
b) Elfi Irene Noernberg; 
c) Flávia Lúcia Haensch Sorg; 
d) Liliane Knop Alves Machado; 
e) Lúcia Sueli Brzozowski; 
f) Mayara Rohrbacher Sakr; 
g) Solange Stelzner. 

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

Canoinhas/SC, 20 de outubro de 2022. 

 

GILMAR LUIS MAZURKIEVICZ  
 Secretário Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 

Esta Portaria foi publicada no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina 
(DOM/SC)  
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PORTARIA N°2292/2022
Publicação Nº 4264655

 

 

  
 

 
PORTARIA Nº. 2292/2022 

 
GILMAR LUIS MAZURKIEVICZ, Secretário Municipal de Educação do 

Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais delegadas pelo Decreto Municipal n° 180/2022, resolve: 

 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA CONTAGEM DE TRIÊNIO 
 
Art. 1º - Fica autorizada a averbação nos assentamentos funcionais de 

NELSON LUIZ NOGATH, o tempo de serviço no cargo efetivo de Professor, 

junto a Secretaria Municipal de Educação, na qual se extraiu o tempo de 

serviço de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dias, exclusivamente 
para contagem de triênios, a partir de outubro de 2022, conforme 

Memorando n° 22.340/2022. 

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

 

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

 

Canoinhas/SC, 20 de outubro de 2022.  

 

GILMAR LUIS MAZURKIEVICZ 

Secretário Municipal de Educação 
 

                      
 

Esta Portaria foi publicada no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina 
(DOM/SC). 
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PORTARIA N°2295/2022
Publicação Nº 4264657

 

 

  
 

 
PORTARIA Nº. 2295/2022 

  
DANIELLE LUDKA, Secretária Municipal de Saúde, do Município de 

Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 

delegadas pelo Decreto Municipal n° 180/2022, e com base artigo 101 da Lei 

Complementar n°70/2019, resolve: 

 
CONCEDER FÉRIAS REMUNERADAS 

 

Art. 1º - Fica autorizado a conversão de 10 (dez) dias de Férias em Dinheiro 

a servidora MARINES MAGALHÃES, efetivo no cargo de Agente 

Administrativo, junto a Secretária Municipal de Saúde, referente ao período 

aquisitivo de 2021/2022, conforme Memorando n° 22.240/SMS/2022. 

 

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

 

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário. 
 

Canoinhas/SC, 20 de outubro de 2022. 

 

DANIELLE LUDKA  

Secretária Municipal de Saúde 

 

                      

 Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial 
dos Municípios de Santa Catarina 
(DOM/SC). 
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Capão Alto

Prefeitura

TERMO DE FOMENTO N°001/2022
Publicação Nº 4263673

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO PMCA N° 005/2022

O MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.599.409-0001/39, com sede admi-
nistrativa sito à Rua João Oliveira, nº 500, Centro, Capão Alto/SC, Cep 88.548-000, neste ato, por delegação, conforme Decreto Municipal 
nº 004/2021, representado pelo Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo Sr. JAISSOM MORAES DA SILVA, brasileiro, portador 
de CPF sob o nº 039.275.489-44, adiante nominado MUNICÍPIO, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E 
CULTURA - ASCPE, CNPJ sob o nº 06.143.665/0001-30, com endereço na Rua Dona Linda, nº 29, Imarui/SC, Cep: 88.770-000, represen-
tado por seu Presidente LEVI SENS JUNIOR, brasileiro, casado, portador de CPF sob o nº 810.966.079-72, residente e domiciliado na Rua 
Marechal Deodoro, nº 545, Apto 1102, Br. Velha, Blumenau/SC, Cep: 89.036-300, adiante nominada ORGANIZAÇÃO, celebram o presente 
TERMO DE FOMENTO, consoante o regramento da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, com as alterações trazidas pela Lei Fe-
deral nº 13.204, de 14 de dezembro de 2.015, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Fomento tem por objeto o repasse financeiro pelo MUNICÍPIO à ORGANIZAÇÃO, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), no intuito de apoiar o 10º Rally Rota Santa Catarina – Etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja da Confederação Brasileira 
de Motociclismo, a ser realizado no período de 21.10.2022 a 23.10.2022, conforme detalhado no Plano de Trabalho, em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS
2.1 – São obrigações do MUNICÍPIO:
1- Receber e analisar a prestação de contas apresentada pelas organizações, que deve observar a forma exigida na Lei nº 13.019/14;
2- emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da execução da parceria, 
e submetê-lo à Comissão de Monitoramento e Avaliação, a qual decidirá acerca de sua homologação ou não;
3- repassar os recursos públicos pactuados, conforme o cronograma de desembolso definido pelo MUNICÍPIO, desde que os serviços pac-
tuados tenham sido devidamente prestados pela ORGANIZAÇÃO;
4- manter, em seu sítio oficial na internet, o termo de fomento firmado;
5- suspender o repasse dos recursos públicos pactuados, antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades 
na execução do objeto da parceria e/ou na prestação de contas.

2.2 – São obrigações da ORGANIZAÇÃO:
1- manter escrituração contábil regular de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Conta-
bilidade;
2- prestar contas dos recursos públicos recebidos em razão do ajuste celebrado com o MUNICÍPIO, através da emissão de relatórios quan-
titativos e relatórios qualitativos, fornecidos no prazo de 30 (trinta dias) subsequentes ao encerramento da execução da parceria;
3- divulgar na internet e/ou em locais visíveis, situados nas suas sedes sociais e nos estabelecimentos em que exerça suas ações, a parceria 
celebrada com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no art. 11 da Lei Federal nº 13.019/2014;
4- dar livre acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos públicos, bem como aos servidores 
oriundos dos órgãos de controle interno, Câmara de vereadores do Munícipio de Capão Alto/SC e do Tribunal de Contas, da totalidade dos 
documentos e informações referentes a parceria firmada com o MUNICÍPIO;
5- proceder/agir e suportar o ônus de figurar como única responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos públicos 
recebidos, inclusive no que concerne às despesas de custeio, investimento e pessoal, bem como por todas e quaisquer despesas custeadas 
com os recursos públicos recebidos;
6- responder, como exclusiva e única responsável, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacio-
nados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, cujo inadimplemento não implicará em responsabilidade 
solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO;
7- cumprir as metas e os resultados pactuados no Plano de Trabalho, no projeto apresentado, bem como aqueles oriundos das regras 
editalícias e do presente instrumento;
8- zelar pela manutenção da qualidade dos serviços efetivados para a realização do evento;
9- aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO na efetivação do objeto deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 – O montante total de recursos públicos a serem repassados pelo MUNICÍPIO a ser empregado na execução do objeto do presente 
Termo de Fomento é de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser liberado em uma única parcela à ORGANIZAÇÃO, a ser utilizado para 
quitação das despesas com alvará desportivo e comissários CBM, impressão digital de lonas, adesivos e faixas, ambulância UTI – 02 diárias 
e ambulância remoção – 02 diárias, sistema de rádio VHF, serviço de cronometragem largada e chegada on line/cronometragem via GPS 
com pessoal de largada/chegada e gerador 260 kva, conforme Plano de Trabalho apresentado e que faz parte integrante deste Instrumento, 
para realização do 10º Rally Rota Santa Catarina – Etapa do Campeonato Brasileiro de Rally da Confederação Brasileira de Motociclismo, a 
ser realizado no período de 21.10.2022 a 23.10.2022, no Munícipio de Capão Alto/SC, de acordo com explicitado na Cláusula Primeira deste 
Instrumento.
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3.2 - As despesas decorrentes deste Termo correrão por conta do orçamento vigente: DESPESA: 209 3.3.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS.

CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 – O MUNICÍPIO repassará os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO na conta bancária 1056120-0, de titularidade da Associação Sul 
Catarinense de Pilotos de Enduro, Agência 101-5, Banco 085, conforme o disposto no art. 53 da Lei Federal nº 13.019/2014. Rendimentos 
das aplicações financeiras, acaso existam, serão obrigatoriamente aplicados no objeto do termo de fomento, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos;
4.2 – Os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas as despesas previstas e aprovadas no 
plano de trabalho.
4.3 – Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração Pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da Administra-
ção Pública.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
5.1 – O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas 
de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2 – Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do representante 
da ORGANIZAÇÃO, para as finalidades referidas no art. 45 da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 – O presente Termo de Fomento vigorará a partir da assinatura do presente Instrumento, pelo prazo da execução do objeto destacado 
no Plano de Trabalho, para a realização do 10º Rally Rota Santa Catarina –Etapa do Campeonato Brasileiro de Rally da Confederação Bra-
sileira de Motociclismo, nos dias 21.10.2022 a 23.10.2022;
6.2 - O Termo de Fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da 
Administração Pública.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1 – O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei nº 13.019/2014, a ser emitido pelo MUNICÍPIO, sem prejuízo de outros elementos, 
conterá:
1 – descrição sumária das atividades e metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
2 - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;
3 – valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;
4 - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela ORGANIZAÇÃO na prestação de contas, e da comprovação do 
alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Plano de Trabalho;
2- análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
7.2 – Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
1- retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que 
concedeu direitos de uso de tais bens;
2- assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, sem prejuízo das sanções cabíveis, no 
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela 
organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 – A ORGANIZAÇÃO deverá prestar contas de forma integral das receitas e despesas até noventa dias a partir do término da vigência 
da parceria.
8.2 – A prestação de contas deverá conter elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto 
foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos 
resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução financeira, bem como entregar balanço patrimo-
nial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da entidade 
parceira, segundo as normas contábeis vigentes. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa 
suficiente.
8.3 – A Administração Pública Municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:
1- relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
2- relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, sobre a conformi-
dade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.
8.4 – Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/14, deverão conter análise de 
eficácia e de efetividade das ações quanto aos resultados já alcançados e seus benefícios;
8.5 – A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela Administração Pública observará os prazos previstos na Lei Federal nº 
13.019/2014 alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, devendo concluir, alternativamente, pela:
1- aprovação da prestação de contas;
2- aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
3- rejeição da prestação de contas e adoção e encaminhamentos de providências cabíveis.
8.6 – Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
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irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do 
prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
8.7– A Administração Pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:
1- não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
2- nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.
8.8 – As prestações de contas serão avaliadas:
I- regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
II- regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;
II – irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
1- omissão no dever de prestar contas;
2- descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
3- dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
4- desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
III- Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da socie-
dade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse 
público, mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área 
de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do Plano de Trabalho original, desde que não tenha havido dolo 
ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
8.9 – Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.
Parágrafo Único: Poderá o MUNICÍPIO adotar outras formas de acompanhamento das execuções físicas e financeiras, através de notificação 
prévia à ORGANIZAÇÃO, respeitando o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para sua vigência.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
9.1 – A presente Parceria poderá ser alterada, mediante assinatura de termo aditivo, nos casos permitidos pela lei vigente, desde que 
mediante justificativa administrativa pautada no inegável interesse público do MUNICÍPIO, e de acordo com o prudente juízo de valor de 
oportunidade e conveniência da Administração Pública.
9.2 – Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto, bem como em valores 
desproporcionais que onerem excessivamente os cofres públicos, ou quaisquer alterações que comprometam ou desnaturem a motivação 
original da celebração do ajuste firmado.
9.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previa-
mente submetidas à análise da Secretaria respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
10.1 – Pela execução da Parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/14, o MUNICÍPIO poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO, as seguintes sanções:
I- advertência;
II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III- declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir Administração pública pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019/14.
Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Secretário Municipal a que esteja vinculada 
a parceria, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.
10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
11.1 – O presente termo de colaboração poderá ser:
I- denunciado, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações referentes ao tempo em que participaram 
da avença, respeitando o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a notificação da outra parte acerca dessa intenção;
II - rescindido, unilateralmente, pelo MUNICÍPIO, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes 
hipóteses:
1- utilização dos recursos públicos em desacordo com o Plano de Trabalho;
2- inadimplemento, parcial ou total, de quaisquer das cláusulas pactuadas;
3- constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado pela ORGANIZAÇÃO; e
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4- verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial, na forma da lei.
III – rescindido, consensualmente, por vontade de ambos os partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
12.1 – A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos seus aditamentos, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário 
Oficial dos Municípios, e no endereço eletrônico: http://www.capaoalto.sc.gov.br, publicidade esta a ser providenciada pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO FORO
13.1 – Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento, que não possam ser resolvidas pela via adminis-
trativa, o foro da Comarca de Campo Belo do Sul/SC, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
13.2 – E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
Instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Capão Alto, SC, 20 de outubro de 2022.
JAISSOM MORAES DA SILVA
Secretário Municipal Turismo, Industria e Comércio

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE LEVI SENS JUNIOR
Presidente

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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Capinzal

Prefeitura

LEI Nº 3.465/2022
Publicação Nº 4264129

LEI No 3.465, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.309.308,41 (cinco milhões, trezentos e nove mil, trezentos e oito reais 
e quarenta e um centavos), no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL: Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, 
nos termos do art. 58, V da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal de Capinzal autorizado a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
5.309.308,41 (cinco milhões, trezentos e nove mil, trezentos e oito reais e quarenta e um centavos) nos seguintes créditos orçamentários:

Demonstrativo da Suplementação no Orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal

0501.12.361.0065.1011 CONST AMPL GINÁS ESPOR JUNTO
ESCOLAS FONTE DR R$ 0,00

44900000-090 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 100.000,00

0501.12.365.0060.2038 MANUTENÇÃO DAS CRECHES FONTE DR R$ 0,00

31900000-086 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 86.770,80

0501.12.122.0065.2042 MANUT SECRET EDUCAÇÃO, CULT E
ESPOR FONTE DR R$ 0,00

33900000-094 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 350.000,00

0501.12.361.0065.2043 MANUT ENSINO FUND E PROF DO
MAGIST FONTE DR R$ 0,00

33900000-097 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 114.000,00

0501.12.361.0065.2046 CONST MANUT CONSERV INSTAL FÍS
ESCOLAS FONTE DR R$ 0,00

33900000-100 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 50.000,00

0501.12.361.0065.2048 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR FONTE DR R$ 0,00

33900000-102 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 400.000,00

0501.12.362.0070.2053 ASSIST AO EDUCANDO DO ENSINO MED PROF FONTE DR R$ 0,00

33900000-108 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00

0601.26.782.0145.2083 MANUTENÃO DAS ESTRADAS VICINAIS FONTE DR R$ 0,00

33900000-209 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 480.801,78

1801.08.244.0185.2099 MANUTENÇÃO DA SECET DE ASSIST
SOCIAL FONTE DR R$ 0,00

33900000-255 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 120.000,00

Subtotal (I) R$ 1.731.572,58

Demonstrativo da Suplementação no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde

0801.10.301.0150.2100 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FTE DR R$ 0,00

31900000-005 Aplicações Diretas 0.1.02.0002 00 R$ 1.978.000,00

33900000-008 Aplicações Diretas (Idoso+Criança
habitação-ambiente) 0.1.02.0002 00 R$ 851.735,83
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0801.10.301.0155.2112 MANUTENÇÃO ESTRATEGIA SAÚDE
PÚBLICA FONTE DR R$ 0,00

31900000-031 Aplicações Diretas 0.1.02.0002 00 R$ 490.000,00

0801.10.301.0155.2113 MANUT PROGRAMA AGENT COM
SAÚDE FONTE DR R$ 0,00

31900000-032 Aplicações Diretas 0.1.02.0002 00 R$ 258.000,00

Subtotal (II) R$ 3.577.735,83

Total (I+II) R$ 5.309.308,41

 Art. 2o Para dar cobertura ao crédito aberto no art. 1o desta Lei é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III do 
§ 1o do art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 1964, a anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias vinculadas ao orçamento vigente 
das unidades Prefeitura Municipal, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal 
do Meio Ambiente e Fundo Municipal de Habitação, no valor de R$ 5.309.308,41 (cinco milhões, trezentos e nove mil, trezentos e oito reais 
e quarenta e um centavos), na forma dos quadros a seguir:

Demonstrativo das Anulações no Orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal

0201.04.122.0185.2007 ASSITÊNCIA A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FTE DR R$ 0,00

33500000-006 Transf a Instituições Privadas Sem Fins
Lucrativos 0.1.00.0000 00 R$ 40.000,00

33900000-007 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00

0201.04.122.0185.2008 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS FONTE DR R$ 0,00

33900000-008 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 25.000,00

44900000-009 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00

0301.24.722.0040.1006 IMPLANTAÇÃO E MANUT TELEFONIA
RURA FONTE DR R$ 0,00

33900000-035 APLICAÇÕES Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 70.000,00

44900000-036 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 12.000,00

0301.24.722.0040.2015 MANUT DAS REPETIDORAS DE SINAIS DE TV FONTE DR R$ 0,00

33900000-037 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 40.000,00

44900000-038 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 5.000,00

0301.04.122.0015.2150 MANUT DE DESPESAS COM PUBLIC
LEGAL FONTE DR R$ 0,00

33900000-023 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 150.000,00

0301.04.122.0030.2156 IMPLANT, EXECUÇÃO E MANUT DO
SIAFIC FONTE DR R$ 0,00

44900000-033 APLICAÇÕES Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 50.000,00

0302.06.182.0190.1055 AQUIS DE VIAT E EQUIP P/ O CORPO DE BOMB FONTE DR R$ 0,00

44900000-046 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 103.668,33

44900000-047 Aplicações Diretas Decor de Operações
Entre Órgãos 0.1.00.0000 00 R$ 5.000,00

0302.28.122.0000.2019 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS FONTE DR R$ 0,00

33900000-043 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 60.000,00

0301.04.122.0020.2012 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO FONTE DR R$ 0,00

31900000-024 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00
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44900000-026 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 15.000,00

0302.28.122.0000.2016 PAGAMENTO DE INATIVOS E
PENSIONISTAS FONTE DR R$ 0,00

31900000-039 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 90.000,00

0401.20.601.0045.1009 AQUIS EQUIP PROC PROD AGRIC
FAMILIAR FONTE DR R$ 0,00

44900000-064 Aplicações diretas 0.1.00.0000 00 R$ 55.000,00

0401.20.304.0045.2026 AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO FONTE DR R$ 0,00

33900000-068 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 112.500,00

0401.20.601.0045.2029 AQUIS SEMENTES ADUBO ORGANICO
AGRIC FONTE DR R$ 0,00

33900000-71 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 57.794,87

0401.20.601.0045.1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS FONTE DR R$ 0,00

44900000-062 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 118.000,00

0401.20.601.0045.2030 IMPL ADEQ MANUTENÇÃO CASA
COLONIAL FONTE DR R$ 0,00

33900000-072 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 7.500,00

44900000-073 Aplicações diretas 0.1.00.0000 00 R$ 55.000,00

0401.20.602.0045.2031 MELHORAMENTO GENÉTICO REBANHO BOV FONTE DR R$ 0,00

33900000-074 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00

0401.20.602.0045.2032 IMPL MANUTENÇÃOP BALANÇAS
COMUNIT FONTE DR R$ 0,00

33900000-075 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00

44900000-076 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 25.000,00

0401.20.602.0045.2033 MANUT DOS SERVIÇOS DE INSP
MUNICIPAL FONTE DR R$ 0,00

33900000-077 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 34.000,00

0401.20.606.0045.2034 MANUTEÇÃO DO CONVÊNIO COM A
EPAGRI FONTE DR R$ 0,00

33900000-078 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 3.750,00

0401.20606.0045.2035 REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZ FONTE DR R$ 0,00

33900000-079 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 12.000,00

0401.20.606.0045.2036 APOIO A REALIZ ENCONT SEMIN E
EVENTOS FONTE DR R$ 0,00

33900000-080 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 17.459,00

0501.12.365.0060.2041 CAPACITAÇÃO PROFIS EDUCAÇÃO
INFANTIL FONTE DR R$ 0,00

33900000-089 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 6.125,00

0501.12.361.0065.2049 ATENDIMENTO AS DIFICUL PROBL
APREND FONTE DR R$ 0,00

33900000-104 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 18.144,00

0501.12.361.0065.2050 MANUTENÇÃO GINÁIOS ESPORTES J
ESCOLAS FONTE DR R$ 0,00

33900000-105 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 30.000,00
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44900000-106 Aplicações Diretas 0.1.36.0058 00 R$ 30.000,00

0501.12.361.0065.2051 CAPACITAÇÃO DOS PROF ENSINO
FUNDAM FONTE DR R$ 0,00

33900000-107 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 28.400,00

0501.12.364.0075.2055 AUXÍLIO NO TRANSP ESCOLAR ENSINO SUP FONTE DR R$ 0,00

33500000-110 Transferências a Instit Privadas sem Fins Lucrativos 0.1.00.0000 00 R$ 21.000,00

0501.12.367.0085.2057 AMPL ATEND PORTAD NECES ESPECIAIS FONTE DR R$ 0,00

33900000-114 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 30.000,00

44900000-115 Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 20.000,00

0502.13.391.0095.2060 MANUTENÇÃO DO MUSEU HIST
MUNICIPAL FONTE DR R$ 0,00

44900000-120 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 14.000,00

0502.13.392.0095.2062 MANUT DA BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL FONTE DR R$ 0,00

44900000-124 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00

0502.13.392.0095.2064 AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULT FONTE DR R$ 0,00

33500000-128 Transferências a Instit Privadas sem Fins
Lucrativos 0.1.00.0000 00 R$ 18.000,00

0502.13.392.0095.2065 MANUTENÇÃO DO CENTRO
EDUCACIONAL FONTE DR R$ 0,00

44900000-130 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 500.000,00

0502.13.392.0095.2066 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
CURSOS FONTE DR R$ 0,00

33900000-131 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 18.000,00

0502.13.392.0095.2068 IMPL PONTOS CULTURA MANUT CONS
CULT FONTE DR R$ 0,00

33900000-135 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 40.000,00

0503.27.812.0100.1015 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS FONTE DR R$ 0,00

33900000-140 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00

44900000-141 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 180.000,00

0503.27.812.0100.1016 CONSTRUÇÃO ADEQ CAMPOS DE
FUTEBOL FONTE DR R$ 0,00

33900000-142 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00

0503.27.812.0100.2070 MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS
ESPORTIVOS FONTE DR R$ 0,00

33900000-146 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 70.000,00

44900000-147 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 27.101,80

0601.15.451.0120.1023 PAVIMENT VIAS PÚBLICAS COM
PARALELEP FONTE DR R$ 0,00

44900000-165 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 300.000,00

0601.26.782.0145.1032 CONSTRUÇÃO DE PONTES FONTE DR R$ 0,00

33900000-203 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 10.000,00

44900000-204 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 115.000,00
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0601.26.782.0145.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FONTE DR R$ 0,00

44900000-205 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 1.000,00

0601.26.782.0145.1034 AQUIISIÇÃO DE CAMINHÕES FONTE DR R$ 0,00

44900000-206 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 76.481,21

0601.15.451.0115.2072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS URBANAS FONTE DR R$ 0,00

33900000-155 Aplicações diretas 0.1.00.0000 00 R$ 40.000,00

44900000-156 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00

0601.15.452.0125.2077 SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FONTE DR R$ 0,00

33900000-181 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 60.000,00

0601.15.452.0130.2079 AQUISIÇÃO LIXEIRAS PARA SEP LIXO
ORGÂN FONTE DR R$ 0,00

33900000-186 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 70.000,00

0601.15.452.0130.2080 MANUTEMÇÃO CEMITÉRIOS CAPELA
MORT FONTE DR R$ 0,00

33900000-188 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00

44990000-189 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00

0601.04.122.0120.2074 MANUT DA SECRET DE INFRAESTRUTURA FONTE DR R$ 0,00

31900000-171 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 260.000,00

44900000-173 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 16.526,74

0601.15.451.0120.1024 CONSTRUÇÃO E REVIT PASSEIOS
PÚBLICOS FONTE DR R$ 0,00

44900000-167 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 220.000,00

0701.17.511.0165.1039 AQUIS E/OU CONST RESERVAT DE ÁGUA FONTE DR R$ 0,00

33900000-214 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 40.000,00

44900000-215 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00

0701.17.511.0165.2087 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO POÇOS
ARTES FONTE DR R$ 0,00

33900000-220 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 105.820,85

1701.22.661.0055.1042 EXECUÇÃO MANUT INFRAESTRUT DIST IND FONTE DR R$ 0,00

44900000-228 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 150.000,00

1701.04.122.0055.2091 MANUTENÇÃO DA SECRET DES
ECONÔMICO FONTE DR R$ 0,00

31900000-235 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 84.000,00

1701.23.691.0055.2092 APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL FONTE DR R$ 0,00

33900000-238 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 18.000,00

1701.23.691.0055.1043 AMPL REESTRUT PARQUE EXPOS DOM PEL FONTE DR R$ 0,00

33900000-229 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 8.000,00

44900000-230 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 250.000,00
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1801.08.244.0185.1049 CONST ESPAÇO FÍSICO P/ MELHOR GEST SOC FONTE DR R$ 0,00

44900000-252 Aplicações diretas 0.1.00.0000 00 R$ 120.000,00

Subtotal (I) R$ 4.459.271,80

Demonstrativo das Anulações no Orçamento do Fundo Municipal dos Dir da Criança e do Adolescente

0901.08.243.0175.2115 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE FONTE DR R$ 0,00

33500000-001 Transferências a Inst Privadas Sem Fins
Lucrativos 0.1.00.0000 00 R$ 10.000,00

33900000-002 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 16.601,56

44900000-003 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 12.000,00

0901.08.2430175.2116 INCENTIVO À GUARDA E À ADOÇÃO FONTE DR R$ 0,00

33900000-004 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 12.600,00

0901.08.243.0175.2117 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL FONTE DR R$ 0,00

33900000-005 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 17.850,00

0901.08.243.0175.2118 DIVULG DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESC FONTE DR R$ 0,00

33900000-006 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 6.428,23

0901.08.243.0180.2119 PREVENÇÃO DE DEPENDÊNCIAS
CRUZADAS FONTE DR R$ 0,00

33900000-007 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 26.250,00

Subtotal (II) R$ 101.729,79

Demonstrativo das Anulações no Orçamento do Fundo Municipal do Idoso

1901.08.241.01702155 MANUT DAS ATIVID DO FUNDO DO
IDOSO FONTE DR R$ 0,00

31900000-001 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00

33900000-002 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00

Subtotal (III) R$ 50.000,00

Demonstrativo das Anulações no Orçamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente

1501.18.541.0050.1059 CONST CISTERNAS AREA URBANA E
RURAL FONTE DR R$ 0,00

33900000-001 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 7.750,00

44900000-002 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 10.000,00

1501.18.541.0050.2140 MANUNT AMPL REEST CENTRO SOC
AMBIEN FONTE DR R$ 0,00

33900000-005 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00

44900000-006 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 6.250,00

1501.18.541.0050.2141 APOIO A REAL ENTROS SEMINÁRIOS E EVEN FONTE DR R$ 0,00

33900000-007 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 10.260,00

1501.18.541.0050.2142 IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS
COMUNITÁRIAS FONTE DR R$ 0,00

33900000-008 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 18.000,00
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44900000-009 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 2.000,00

1501.18.543.0050.2143 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS FONTE DR R$ 0,00

33900000-010 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 29.500,00

44900000-011 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 2.000,00

1501.18.544.0050.2144 PROTEÇÃO DE FONTES NATURAIS FONTE DR R$ 0,00

33900000-012 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 18.546,82

Subtotal (IV) R$ 124.306,82

Demonstrativo das Anulações no Orçamento do Fundo Municipal de Habitação

1601.16.482.0140.1057 AQUIS TERRENO P/CONST CASAS
POPULARES FONTE DR R$ 0,00

44900000-001 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 200.000,00

1601.16.482.0140.1058 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES FONTE DR R$ 0,00

33900000-002 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 DR R$ 12.000,00

44900000-003 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 200.000,00

1601.16.482.0140.2137 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS FONTE DR R$ 0,00

33900000-004 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 150.000,00

44900000-005 Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 12.000,00

Subtotal (V) R$ 574.000,00

Total (I+II+III+IV+V) R$ 5.309.308,41

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

Capinzal (SC), 20 de outubro de 2022.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário da Administração e Finanças
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Câmara muniCiPal

PROJETO DE LEI Nº 0028, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 - COM. DE AGRICULTURA, SERV. PÚB., OBRAS, 
TRANSPORTES, DES. URBANO, MEIO AMBIENTE, SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, 
COM. E TURISMO (CAS) (PARECER

Publicação Nº 4263352

 

Parecer nº 59/2022 
COM. DE AGRICULTURA, SERV. PÚB., OBRAS, TRANSPORTES, 

DES. URBANO, MEIO AMBIENTE, SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, COM. E TURISMO (CAS) 

 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS, TRANSPORTES, 
DESENVOLVIMENTO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, COMÉRCIO E TURISMO 
  
PROJETO DE LEI N 
º 028/2022 
(Do Executivo) 
  
Ementa: Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.309.308,41 
(cinco milhões, trezentos e nove mil, trezentos e oito reais e quarenta e um centavos), no 
orçamento vigente. 
  
RELATÓRIO 
 
O Projeto foi protocolado no dia 26 de setembro do corrente ano e lido na Sessão Plenária 
do dia 27 de setembro, sendo posteriormente encaminhado às comissões competentes. 
O Projeto deu entrada nesta Comissão na reunião do dia 17 de outubro, oportunidade em 
que fora designado o relator. 
  
VOTO 
A viabilidade jurídica do projeto está evidenciada em orientação técnico-jurídica, uma vez 
que o projeto respeita as normas atinentes à competência e iniciativa, bem como não 
apresenta qualquer vício de ordem material ou formal. 
Ademais, a comissão verificou que, o projeto, ora apresentado, está em consonância com 
as regras que regem a legalidade e dentro dos conceitos constitucionais, apresentando 
também legalidade dentro dos conceitos da Contabilidade Pública e está dentro da 
realidade financeira do Município. 
Ante o exposto, este relator vota favoravelmente à aprovação do projeto em análise pela 
Comissão e pela sua regular tramitação até deliberação em plenário. 
  
PARECER 
Os Vereadores que compõem a Comissão de Agricultura, Serviços Públicos, Obras, 
Transportes, Desenvolvimento Público, Meio Ambiente, Saúde, Assistência Social, 
Educação, Cultura e Desporto, Comércio E Turismo, por unanimidade de votos, decidiram 
aprovar o referido projeto, seguindo o voto do relator. 
  
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2022. 
  
  
  
  
     
  
  

 
 
 

Relatora: Dalva Luiza Dalcortivo (MDB) 
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Membro: Valmor de Vargas (PSDB) 
 
 

Membro: Alexsandro Thomaz de Vargas (PODE) 
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PROJETO DE LEI Nº 0028, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
FINAL (CCJ) (PARECER

Publicação Nº 4263347

 

Parecer nº 61/2022 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 

(CCJ) 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 
  
PROJETO DE LEI N 
º 028/2022 
(Do Executivo) 
  
Ementa: Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.309.308,41 
(cinco milhões, trezentos e nove mil, trezentos e oito reais e quarenta e um centavos), no 
orçamento vigente. 
  
RELATÓRIO 
 
O Projeto foi protocolado no dia 26 de setembro do corrente ano e lido na Sessão Plenária 
do dia 27 de setembro, sendo posteriormente encaminhado às comissões competentes. 
O Projeto deu entrada nesta Comissão na reunião do dia 17 de outubro, oportunidade em 
que fora designado o relator. 
  
VOTO 
A viabilidade jurídica do projeto está evidenciada em orientação técnico-jurídica, uma vez 
que o projeto respeita as normas atinentes à competência e iniciativa, bem como não 
apresenta qualquer vício de ordem material ou formal. 
Ante o exposto, este relator vota favoravelmente à aprovação do projeto em análise pela 
Comissão e pela sua regular tramitação até deliberação em plenário. 
  
  
PARECER 
Os Vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, por 
unanimidade de votos, decidiram aprovar o referido projeto, seguindo o voto do relator. 
  
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2022. 
  
  
  
  
  

 
 
 

Presidente: Tiago de Oliveira Luz (PDT) 
 
 

Relator: Enio José Paggi (PP) 
 
 

Membro: Gilmar Junior da Silveira (PL) 
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PROJETO DE LEI Nº 0028, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
(COFT) (PARECER

Publicação Nº 4263349

 

Parecer nº 51/2022 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (COFT) 

 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
  
PROJETO DE LEI N 
º 028/2022 
(Do Executivo) 
  
Ementa: Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.309.308,41 
(cinco milhões, trezentos e nove mil, trezentos e oito reais e quarenta e um centavos), no 
orçamento vigente. 
  
RELATÓRIO 
 
O Projeto foi protocolado no dia 26 de setembro do corrente ano e lido na Sessão Plenária 
do dia 27 de setembro, sendo posteriormente encaminhado às comissões competentes. 
O Projeto deu entrada nesta Comissão na reunião do dia 17 de outubro, oportunidade em 
que fora designado o relator. 
  
VOTO 
A viabilidade jurídica do projeto está evidenciada em orientação técnico-jurídica, uma vez 
que o projeto respeita as normas atinentes à competência e iniciativa, bem como não 
apresenta qualquer vício de ordem material ou formal. 
Ademais, a comissão verificou que, o projeto, ora apresentado, está em consonância com 
as regras que regem a legalidade e dentro dos conceitos constitucionais, apresentando 
também legalidade dentro dos conceitos da Contabilidade Pública e está dentro da 
realidade financeira do Município. 
Ante o exposto, este relator vota favoravelmente à aprovação do projeto em análise pela 
Comissão e pela sua regular tramitação até deliberação em plenário. 
  
PARECER 
Os Vereadores que compõem a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, por 
unanimidade de votos, decidiram aprovar o referido projeto, seguindo o voto do relator. 
  
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2022. 
  
  
  
  
  
  

 
 
 

Presidente: Jairo Luiz Hoffmann (PP) 
 
 

Membro: Almir João Gotardo (MDB) 
 
 

Relator: Alexsandro Thomaz de Vargas (PODE) 
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REDAÇÃO FINAL PROJETO DE LEI Nº 0028, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4263355

 

REDAÇÃO FINAL PROJETO DE LEI Nº 0028, DE 23 DE 
SETEMBRO DE 2022 

 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.309.308,41 (cinco 
milhões, trezentos e nove mil, trezentos e oito reais e quarenta e um centavos), no 
orçamento vigente. 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
  

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 
  
O Projeto de Lei nº 28, de 2022, de origem do Poder Executivo, dispõe sobre autorização 
para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.309.308,41 (cinco 
milhões, trezentos e nove mil, trezentos e oito reais e quarenta e um centavos). 
  
O texto do Projeto foi adequado à técnica legislativa quanto à linguagem e forma, sem que 
isso implicasse prejuízo ao conteúdo, nos termos do art. 144 do Regimento Interno. 
  
Após estas considerações, submeto a esta Comissão o Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei nº 28, de 2022. 
   

PROJETO DE LEI No 28, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022. 
   

Autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no valor 
de R$ 5.309.308,41 (cinco 
milhões, trezentos e nove mil, 
trezentos e oito reais e quarenta 
e um centavos), no orçamento 
vigente. 

  
Art. 1o  Fica o Poder Executivo Municipal de Capinzal autorizado a realizar a abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.309.308,41 (cinco milhões, trezentos e 
nove mil, trezentos e oito reais e quarenta e um centavos) nos seguintes créditos 
orçamentários: 
  
     Demonstrativo da Suplementação no Orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal  

0501.12.361.0065.1011  
 CONST AMPL GINÁS ESPOR 
JUNTO 
 ESCOLAS 

FONTE DR R$ 0,00 

44900000-090   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 100.000,00 

0501.12.365.0060.2038   MANUTENÇÃO DAS CRECHES FONTE DR R$ 0,00 

31900000-086   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 86.770,80 

0501.12.122.0065.2042  
 MANUT SECRET EDUCAÇÃO, 
CULT E 
 ESPOR 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-094   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 350.000,00 

0501.12.361.0065.2043  
 MANUT ENSINO FUND E PROF 
DO 
 MAGIST 

FONTE DR R$ 0,00 
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33900000-097   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 114.000,00 

0501.12.361.0065.2046  
 CONST MANUT CONSERV 
INSTAL FÍS 
 ESCOLAS 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-100   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 50.000,00 

0501.12.361.0065.2048   MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 
 ESCOLAR FONTE DR R$ 0,00 

33900000-102   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 400.000,00 

0501.12.362.0070.2053   ASSIST AO EDUCANDO DO 
ENSINO   MED PROF FONTE DR R$ 0,00 

33900000-108   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00 

0601.26.782.0145.2083   MANUTENÃO DAS 
ESTRADAS   VICINAIS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-209   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 480.801,78 

1801.08.244.0185.2099  
 MANUTENÇÃO DA SECET DE 
ASSIST 
 SOCIAL 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-255   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 120.000,00 

  Subtotal (I)     R$ 1.731.572,58 
  
     Demonstrativo da Suplementação no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde  

0801.10.301.0150.2100   MANUTENÇÃO DA SAÚDE 
PÚBLICA FTE DR R$ 0,00 

31900000-005   Aplicações Diretas 0.1.02.0002 00 R$ 1.978.000,00 

33900000-008   Aplicações Diretas (Idoso+Criança 
 habitação-ambiente) 0.1.02.0002 00 R$ 851.735,83 

0801.10.301.0155.2112  
 MANUTENÇÃO ESTRATEGIA 
SAÚDE 
 PÚBLICA 

FONTE DR R$ 0,00 

31900000-031   Aplicações Diretas 0.1.02.0002 00 R$ 490.000,00 

0801.10.301.0155.2113  
 MANUT PROGRAMA AGENT 
COM 
 SAÚDE 

FONTE DR R$ 0,00 

31900000-032   Aplicações Diretas 0.1.02.0002 00 R$ 258.000,00 

  Subtotal (II)     R$ 3.577.735,83 

   Total (I+II)     R$ 5.309.308,41 
  
Art. 2o  Para dar cobertura ao crédito aberto no art. 1o desta Lei é indicada como fonte de 
recursos, na forma do disposto no inciso III do § 1o do art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 
1964, a anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias vinculadas ao orçamento 
vigente das unidades Prefeitura Municipal, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente, Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal do Meio Ambiente e Fundo 
Municipal de Habitação, no valor de R$ 5.309.308,41 (cinco milhões, trezentos e nove mil, 
trezentos e oito reais e quarenta e um centavos), na forma dos quadros a seguir: 
  
     Demonstrativo das Anulações no Orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal  

0201.04.122.0185.2007   ASSITÊNCIA A 
ORGANIZAÇÕES   SOCIAIS FTE DR R$ 0,00 

33500000-006  
 Transf a Instituições Privadas Sem 
Fins 
 Lucrativos 

0.1.00.0000 00 R$ 40.000,00 

33900000-007   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00 

0201.04.122.0185.2008   MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS 
 MUNICIPAIS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-008   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 25.000,00 

44900000-009   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00 

0301.24.722.0040.1006  
 IMPLANTAÇÃO E MANUT 
TELEFONIA 
 RURA 

FONTE DR R$  0,00 

33900000-035   APLICAÇÕES Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 70.000,00 

44900000-036   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 12.000,00 

0301.24.722.0040.2015   MANUT DAS REPETIDORAS 
DE   SINAIS  DE TV FONTE DR R$ 0,00 

33900000-037   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 40.000,00 

44900000-038   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 5.000,00 

0301.04.122.0015.2150  
 MANUT DE DESPESAS COM 
PUBLIC 
 LEGAL 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-023   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$  150.000,00 

0301.04.122.0030.2156  
 IMPLANT, EXECUÇÃO E MANUT 
DO 
 SIAFIC 

FONTE DR R$ 0,00 

44900000-033   APLICAÇÕES Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 50.000,00 

0302.06.182.0190.1055   AQUIS DE VIAT E EQUIP P/ O 
CORPO   DE BOMB FONTE DR R$ 0,00 

44900000-046   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 103.668,33 

44900000-047  
 Aplicações Diretas Decor de 
Operações 
 Entre Órgãos 

0.1.00.0000 00 R$ 5.000,00 

0302.28.122.0000.2019   PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-043   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 60.000,00 
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0301.04.122.0020.2012   MANUTENÇÃO DO 
CONTROLE   INTERNO FONTE DR R$ 0,00 

31900000-024   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00 

44900000-026   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 15.000,00 

0302.28.122.0000.2016   PAGAMENTO DE INATIVOS E 
 PENSIONISTAS FONTE DR R$ 0,00 

31900000-039   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 90.000,00 

0401.20.601.0045.1009   AQUIS EQUIP PROC PROD AGRIC 
 FAMILIAR FONTE DR R$ 0,00 

44900000-064   Aplicações diretas 0.1.00.0000 00 R$ 55.000,00 

0401.20.304.0045.2026   AQUISIÇÃO DE LARVICIDA 
BIOLÓGICO FONTE DR R$ 0,00 

33900000-068   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 112.500,00 

0401.20.601.0045.2029  
 AQUIS SEMENTES ADUBO 
ORGANICO 
 AGRIC 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-71   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 57.794,87 

0401.20.601.0045.1007   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 AGRÍCOLAS FONTE DR R$ 0,00 

44900000-062   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 118.000,00 

0401.20.601.0045.2030  
 IMPL ADEQ MANUTENÇÃO 
CASA 
 COLONIAL 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-072   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 7.500,00 

44900000-073   Aplicações diretas 0.1.00.0000 00 R$ 55.000,00 

0401.20.602.0045.2031   MELHORAMENTO 
GENÉTICO   REBANHO BOV FONTE DR R$ 0,00 

33900000-074   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00 

0401.20.602.0045.2032  
 IMPL MANUTENÇÃOP 
BALANÇAS 
 COMUNIT 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-075   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$  20.000,00 

44900000-076   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 25.000,00 

0401.20.602.0045.2033   MANUT DOS SERVIÇOS DE INSP 
 MUNICIPAL FONTE DR R$ 0,00 

33900000-077   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 34.000,00 

0401.20.606.0045.2034  
 MANUTEÇÃO DO CONVÊNIO 
COM A 
 EPAGRI 

FONTE DR R$ 0,00 
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33900000-078   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 3.750,00 

0401.20606.0045.2035   REALIZAÇÃO DE 
CURSOS   PROFISSIONALIZ FONTE DR R$ 0,00 

33900000-079   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 12.000,00 

0401.20.606.0045.2036  
 APOIO A REALIZ ENCONT SEMIN 
E 
 EVENTOS 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-080   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 17.459,00 

0501.12.365.0060.2041  
 CAPACITAÇÃO PROFIS 
EDUCAÇÃO 
 INFANTIL 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-089   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 6.125,00 

0501.12.361.0065.2049  
 ATENDIMENTO AS DIFICUL 
PROBL 
 APREND 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-104   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 18.144,00 

0501.12.361.0065.2050  
 MANUTENÇÃO GINÁIOS 
ESPORTES J 
 ESCOLAS 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-105   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 30.000,00 

44900000-106   Aplicações Diretas 0.1.36.0058 00 R$ 30.000,00 

0501.12.361.0065.2051  
 CAPACITAÇÃO DOS PROF 
ENSINO 
 FUNDAM 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-107   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 28.400,00 

0501.12.364.0075.2055   AUXÍLIO NO TRANSP 
ESCOLAR   ENSINO SUP FONTE DR R$ 0,00 

33500000-110   Transferências a Instit Privadas sem 
Fins   Lucrativos 0.1.00.0000 00 R$ 21.000,00 

0501.12.367.0085.2057   AMPL ATEND PORTAD 
NECES   ESPECIAIS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-114   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 30.000,00 

44900000-115   Aplicações Diretas 0.1.01.0001 00 R$ 20.000,00 

0502.13.391.0095.2060   MANUTENÇÃO DO MUSEU HIST 
 MUNICIPAL FONTE DR R$ 0,00 

44900000-120   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 14.000,00 

0502.13.392.0095.2062  
 MANUT DA BIBLIOTECA 
PÚBLICA 
 MUNICIPAL 

FONTE DR R$ 0,00 

44900000-124   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00 
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0502.13.392.0095.2064   AUXÍLIO FINANCEIRO A 
ENTIDADES   CULT FONTE DR R$ 0,00 

33500000-128  
 Transferências a Instit Privadas sem 
Fins 
 Lucrativos 

0.1.00.0000 00 R$ 18.000,00 

0502.13.392.0095.2065   MANUTENÇÃO DO CENTRO 
 EDUCACIONAL FONTE DR R$ 0,00 

44900000-130   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 500.000,00 

0502.13.392.0095.2066  
 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE 
 CURSOS 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-131   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 18.000,00 

0502.13.392.0095.2068  
 IMPL PONTOS CULTURA MANUT 
CONS 
 CULT 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-135   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 40.000,00 

0503.27.812.0100.1015   CONSTRUÇÃO DE 
QUADRAS   ESPORTIVAS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-140   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00 

44900000-141   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 180.000,00 

0503.27.812.0100.1016  
 CONSTRUÇÃO ADEQ CAMPOS 
DE 
 FUTEBOL 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-142   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00 

0503.27.812.0100.2070   MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS 
 ESPORTIVOS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-146   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 70.000,00 

44900000-147   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 27.101,80 

0601.15.451.0120.1023   PAVIMENT VIAS PÚBLICAS COM 
 PARALELEP FONTE DR R$ 0,00 

44900000-165   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 300.000,00 

0601.26.782.0145.1032   CONSTRUÇÃO DE PONTES FONTE DR R$ 0,00 

33900000-203   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 10.000,00 

44900000-204   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 115.000,00 

0601.26.782.0145.1033   AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FONTE DR R$ 0,00 

44900000-205   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 1.000,00 

0601.26.782.0145.1034   AQUIISIÇÃO DE CAMINHÕES FONTE DR R$ 0,00 
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44900000-206   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 76.481,21 

0601.15.451.0115.2072   MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 
URBANAS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-155   Aplicações diretas 0.1.00.0000 00 R$ 40.000,00 

44900000-156   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00 

0601.15.452.0125.2077   SINALIZAÇÃO DE VIAS 
PÚBLICAS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-181   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 60.000,00 

0601.15.452.0130.2079  
 AQUISIÇÃO LIXEIRAS PARA SEP 
LIXO 
 ORGÂN 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-186   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 70.000,00 

0601.15.452.0130.2080  
 MANUTEMÇÃO CEMITÉRIOS 
CAPELA 
 MORT 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-188   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00 

44990000-189   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00 

0601.04.122.0120.2074   MANUT DA SECRET 
DE   INFRAESTRUTURA FONTE DR R$ 0,00 

31900000-171   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 260.000,00 

44900000-173   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 16.526,74 

0601.15.451.0120.1024  
 CONSTRUÇÃO E REVIT 
PASSEIOS 
 PÚBLICOS 

FONTE DR R$ 0,00 

44900000-167   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 220.000,00 

0701.17.511.0165.1039   AQUIS E/OU CONST RESERVAT 
DE   ÁGUA FONTE DR R$ 0,00 

33900000-214   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 40.000,00 

44900000-215   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00 

0701.17.511.0165.2087  
 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO 
POÇOS 
 ARTES 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-220   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 105.820,85 

1701.22.661.0055.1042   EXECUÇÃO MANUT 
INFRAESTRUT   DIST IND FONTE DR R$ 0,00 

44900000-228   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 150.000,00 

1701.04.122.0055.2091   MANUTENÇÃO DA SECRET DES 
 ECONÔMICO  FONTE DR R$ 0,00 
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31900000-235   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 84.000,00 

1701.23.691.0055.2092   APOIO A 
CAPACITAÇÃO   PROFISSIONAL FONTE DR R$ 0,00 

33900000-238   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 18.000,00 

1701.23.691.0055.1043   AMPL REESTRUT PARQUE 
EXPOS   DOM PEL FONTE DR R$ 0,00 

33900000-229   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 8.000,00 

44900000-230   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 250.000,00 

1801.08.244.0185.1049   CONST ESPAÇO FÍSICO P/ 
MELHOR   GEST SOC FONTE DR R$ 0,00 

44900000-252   Aplicações diretas 0.1.00.0000 00 R$ 120.000,00 

   Subtotal (I)     R$ 4.459.271,80 
  
     Demonstrativo das Anulações no Orçamento do Fundo Municipal dos Dir da Criança e 
do Adolescente  

0901.08.243.0175.2115   ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 
 ADOLESCENTE FONTE DR R$ 0,00 

33500000-001  
 Transferências a Inst Privadas Sem 
Fins 
 Lucrativos 

0.1.00.0000 00 R$ 10.000,00 

33900000-002   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 16.601,56 

44900000-003   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 12.000,00 

0901.08.2430175.2116   INCENTIVO À GUARDA E À 
ADOÇÃO FONTE DR R$ 0,00 

33900000-004   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 12.600,00 

0901.08.243.0175.2117   FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
DE   PESSOAL FONTE DR R$ 0,00 

33900000-005   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 17.850,00 

0901.08.243.0175.2118  
 DIVULG DIREITOS DA CRIANÇA 
E 
 ADOLESC 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-006   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 6.428,23 

0901.08.243.0180.2119   PREVENÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 
 CRUZADAS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-007   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 26.250,00 

  Subtotal (II)     R$ 101.729,79 
  
     Demonstrativo das Anulações no Orçamento do Fundo Municipal do Idoso  
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1901.08.241.01702155  
 MANUT DAS ATIVID DO FUNDO 
DO 
 IDOSO 

FONTE DR R$ 0,00 

31900000-001   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 30.000,00 

33900000-002   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00 

   Subtotal (III)     R$ 50.000,00 
  
     Demonstrativo das Anulações no Orçamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente  

1501.18.541.0050.1059  
 CONST CISTERNAS AREA 
URBANA E 
 RURAL 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-001   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 7.750,00 

44900000-002   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 10.000,00 

1501.18.541.0050.2140  
 MANUNT AMPL REEST CENTRO 
SOC 
 AMBIEN 

FONTE DR R$ 0,00 

33900000-005   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 20.000,00 

44900000-006   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 6.250,00 

1501.18.541.0050.2141   APOIO A REAL ENTROS 
SEMINÁRIOS   E EVEN FONTE DR R$ 0,00 

33900000-007   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 10.260,00 

1501.18.541.0050.2142   IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS 
 COMUNITÁRIAS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-008   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 18.000,00 

44900000-009   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 2.000,00 

1501.18.543.0050.2143   RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS   DEGRADADAS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-010   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$  29.500,00 

44900000-011   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 2.000,00 

1501.18.544.0050.2144   PROTEÇÃO DE FONTES 
NATURAIS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-012   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 18.546,82 

   Subtotal (IV)     R$ 124.306,82 
  
     Demonstrativo das Anulações no Orçamento do Fundo Municipal de Habitação  

1601.16.482.0140.1057  
 AQUIS TERRENO P/CONST 
CASAS 
 POPULARES 

FONTE DR R$ 0,00 
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44900000-001   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 200.000,00 

1601.16.482.0140.1058   CONSTRUÇÃO DE 
CASAS   POPULARES FONTE DR R$ 0,00 

33900000-002   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 DR R$ 12.000,00 

44900000-003   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 200.000,00 

1601.16.482.0140.2137   REFORMA DE 
UNIDADES   HABITACIONAIS FONTE DR R$ 0,00 

33900000-004   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 150.000,00 

44900000-005   Aplicações Diretas 0.1.00.0000 00 R$ 12.000,00 

   Subtotal (V)     R$ 574.000,00 

   Total (I+II+III+IV+V)     R$ 5.309.308,41 
  
Art. 3o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Capinzal (SC), 18 de outubro de 2022. 
   

  
  

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação 
Os membros desta Comissão acompanham o voto do Relator 

  
  
  

Vereador Jairo Luiz Hofmann-PP 
Presidente 

  
  
  

Vereador Alexsandro T. de Vargas-PODE 
Membro/Relator 

 
 
 

Vereador Almir João Gotardo-MDB 
Membro 
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Capivari de Baixo

Prefeitura

EXTRATO RETIFICAÇÃO EDITAL TP 13/2022/PMCB (REFORMA PEQUENO POLEGAR
Publicação Nº 4263924

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL.
TOMADA DE PREÇOS N. 13/2022/PMCB.
Prefeita Municipal de Capivari de Baixo/SC, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que as 09hs15min do dia 
08/11/2022, na sala de Licitações do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC, Rua Ernani Cotrin, 187, Centro, 
estará reunida para executar a TP n° 13/2022/PMCB, tipo Menor preço lote, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO PEQUENO POLEGAR DO MUNICÍPIO DE CAIVARI DE BAIXO/SC, CONFORME MEMORIAL DES-
CRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO E DEMAIS ANEXOS AO EDITAL”. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (48) 3621-4400 no período das 07hs até as 13hs ou diretamente pelo site www.capivaridebaixo.sc.gov.br. Capivari de 
Baixo/SC, 20 de outubro de 2022. VICENTE CORRÊA COSTA - Prefeito Municipal.

http://www.capivaridebaixo.sc.gov.br
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AVISO DE SUSPENSÃO EDITAL PR 67/2022 (ABRIGO DE ÔNIBUS
Publicação Nº 4263768

 

Av. Ernani Cotrin , 187, Centro 
88745-000 - Capivari de Baixo - SC 

@prefeituracapivaridebaixo.oficial 

@prefeituradecapivaridebaixo 

48 3623-4400 

www.capivaridebaixo.sc.gov.br/ 

 
 
  
 
   
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.107/2022/PMCB 
PROCESSO DE COMPRA N° 107/2022/PMCB  

                        EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 67/2022/PMCB 
 

AVISO DE SUSPENSÃO 

 

O Município de Capivari de Baixo, através da Pregoeira, vem por meio desta, tornar 
público a suspensão do presente processo licitatório, para análise de impugnação Edital. 
Aguarde-se nova data para abertura da licitação.  

 

 

CAHINA JUSSARA MARTINS 
Pregoeira Municipal 
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Catanduvas

Prefeitura

PORTARIA P/10836/2022
Publicação Nº 4265817

PORTARIA P/ 10836/2022, de 20.10.2022,

“Admite temporariamente,
DEJANIRA PEREIRA ANTUNES”

Dorival Ribeiro dos Santos, Prefeito Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da 
Constituição Federal, combinado com o artigo 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.255, de 28 de abril de 2010 e a Lei Municipal nº 2.347/2012, de 
08 de fevereiro de 2012, Edital De Chamada Pública n° 26/2022 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, de 05 de outubro de 2022.
RESOLVE:

ADMITIR, por necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, DEJANIRA PEREIRA ANTUNES, para o Cargo de Agente de 
copa e higienização, Nível CE-1-A 25 horas semanais, em caráter emergencial e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com os vencimentos de lei.

Período de contratação: 20 de outubro de 2022 a 20 de dezembro de 2022. (Servidora irá substituir Vania Bassi em licença para tratamento 
de saúde).

Catanduvas, 20 de outubro de 2022.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal

Ato Anterior: NIHÍL
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Celso Ramos

Prefeitura

ADITIVO DE CONTRATO 108/2022
Publicação Nº 4263480

CONTRATO 108/2022
PROCESSO 59/2022
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENAHRIA Nº: 07/2022

ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS E A EMPRESA 
INOVAR CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS EIRELLI EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente aditivo de tempo tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia 
com fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas para execução de obra DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA 
MEMÓRIA (CASA DA CULTURA) MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS/SC, ATENDENDO A PORTARIA: 189/SEF DE 11/05/2022 DE REPASSE DE 
RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

CLÁUSULA SEGUNDA – Este aditivo é decorrente do Processo Licitatório nº 59/2022 Tomada de Preço nº 07/2022 e será regido especial-
mente pelas normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica aditivado em 30 dias o prazo para a conclusão da obra, tendo em vista os atrasos ocorridos devido a carência 
de Mão de obra e ao excesso de chuvas neste período.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus regulares efeitos.

Celso Ramos, 20 de outubro de 2022.

 ......................................................    ......................................................
Prefeitura Municipal de Celso Ramos   INOVAR CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
Contratante      Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _________________________ 2. __________________________
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Chapadão do Lageado

Prefeitura

DECRETO N° 123, DE 20.10.2022
Publicação Nº 4263882

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
DECRETO N° 123, DE 20.10.2022.
Homologa Resolução nº 04/2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Chapadão do Lageado-
-SC.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 70, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1° Fica homologada a Resolução nº. 04/2022, de 20 de outubro de 2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te do Município de Chapadão do Lageado, que convoca a realização da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Município de Chapadão do Lageado/SC.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 20 de outubro de 2022.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO - CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 04/CMDCA/2022
CONVOCA A REALIZAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CHAPA-
DÃO DO LAGEADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de - CMDCA de Chapadão do Lageado, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei 8.069/90 - ECA e Lei Municipal nº 0629, de 18 de março de 2015 e nº 0568, de 01 de março 2013 RESOLVE:
CONVOCAR a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que será realizada no dia 26 de outubro de 2022, das 7h30 
às 11h30, no Centro Social Sebastião Rode – Centro do município Chapadão do Lageado.
Artigo 1º - Objetivo Geral
Promover ampla mobilização social nas esferas municipal, estadual/Distrito federal e nacional para refletir e avaliar os reflexos da pandemia 
da Covid-19 na vida das crianças, adolescentes e de suas famílias e para a construção de propostas de ações e políticas públicas que ga-
rantam os seus direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia.
Artigo 2º - Objetivos Específicos
- Identificar os desafios a serem enfrentados durante e pós pandemia da Covid19;
- Definir ações para garantir o pleno acesso de crianças e adolescentes às políticas sociais durante e após a pandemia, considerando as 
especificidades/diversidades;
- Refletir sobre as dificuldades vivenciadas pela rede de promoção, proteção e defesa dos direitos para o enfrentamento das violações de 
direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico.
- Formular propostas de enfrentamento às consequências das violências contra crianças e adolescentes agravadas pela pandemia da Co-
vid-19;
- Promover/garantir a participação de crianças e adolescentes no processo de discussão sobre os reflexos da pandemia da Covid-19 em suas 
vidas, bem como na definição de medidas para enfrentamento das vulnerabilidades identificadas;
- Refletir sobre a necessidade de ampliação do orçamento destinado às ações, programas e políticas de promoção, proteção, defesa e con-
trole social dos direitos da criança e do adolescente, considerando os reflexos da pandemia da Covid-19;
- Aprofundar a discussão sobre o papel dos conselhos de direitos na deliberação e controle social das ações e políticas de promoção, prote-
ção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós pandemia.

Artigo 3 º - Esta resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.

CHAPADÃO DO LAGEADO, 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Joici Demétrio Caovilla
Presidente CMDCA
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DECRETO N° 124, DE 20.10.2022
Publicação Nº 4263987

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

DECRETO N° 124, DE 20.10.2022

Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei n° 0755 de 17.12.2021 e Lei nº 0776 de 14.10.2022,

DECRETA:
Art. 1º Fica anulada a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da seguinte dotação do orçamento vigente da Câmara Municipal de 
Vereadores:

01 – CAMARA DE VEREADORES
01- CAMARA DE VEREADORES
01- LEGISLATIVO
01 – PROCESSO LEGISLATIVO
031 – AÇÃO LEGISLATIVA
101 – RECURSOS ORDINARIOS
339000000 – APLICAÇÕES DIRETAS
1.002 –– CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES ............ R$ 15.000,00

Art. 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, fica aberto um crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na 
seguinte dotação do Orçamento Vigente da Câmara Municipal de Vereadores:

01 – CAMARA DE VEREADORES
01- CAMARA DE VEREADORES
01- LEGISLATIVO
01 – PROCESSO LEGISLATIVO
031 – AÇÃO LEGISLATIVA
101 – RECURSOS ORDINARIOS
3350000000 – TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
2.001 – MAN. E FUNCIONAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES .........................................R$ 15.000,00

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 20 de outubro de 2022.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal
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Chapecó

Prefeitura

DECRETO 43.673
Publicação Nº 4263148

 DECRETO Nº. 43.673, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da 
Lei Orgânica do Município de Chapecó,

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado(a), a partir de 20 de outubro de 2022, o(a) servidor(a) público(a) municipal DALVINO FERRARI, para ocupar o cargo 
de provimento em comissão de Gerente Administrador de Espaço Público.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 43.674
Publicação Nº 4263270

 DECRETO Nº. 43.674, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Altera o Decreto nº 42.685, de 25 de abril de 2022, que declara imóvel de utilidade pública, para fins de desapropriação.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da 
Lei Orgânica do Município de Chapecó,

DECRETA:
Art. 1º O Art. 1º, do Decreto 42.685, de 25 de abril de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, como declarado está, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, uma área de terras de 
6.898,57m² (seis mil e oitocentos e noventa e oito vírgula cinquenta e sete metros quadrados), conforme descrito no mapa e coordenadas 
em anexo, dentro de uma área maior, com descrições e confrontações previstas na Matrícula Imobiliária nº 86.056, do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Chapecó, que consta pertencer a Lídia Dalla Costa, Ivanete Dalla Costa, Valdir Vicente Dalla Costa, Nelci Assunta 
Reginatto, Zelinda Dal Magro, Geni Cogo, Iracilda De Costa, Lenir Catarina Tonini e Lírio Dalla Costa.
[...].”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 43.675
Publicação Nº 4263632

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
DECRETO Nº 43.675, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre alteração de dispositivos do Decreto n° 41.289, de 06 de outubro de 2021, que nomeou os membros do Conselho Municipal 
de Políticas Culturais – CMPC, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de acordo com o inciso IV do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó, e CONSIDERANDO o Memorando n° 78.966/2022.
DECRETA:

Art. 1° O artigo 1º do Decreto nº 41.289, de 06 de outubro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.1º (...):
[...]
II- (...):
a) Analu Favretto – Audiovisual;
b) Luciana Nunes Souza – Cultura Popular;



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 520

c) Samuel de Paula – Corporeidades – Dança;
d) Suzana Terezinha Sonaglio Xavier – Cultura Popular.
III – (...):
a) Cláudio José Mendes Barbosa – SESC – Serviço Social do Comércio;
b) Darlene Narvaz Cardoso – CTG Coxilha do Quero Quero;
c) Efésio Siqueira – Comunidade Indígena Kaingang – Aldeia Kondá;
d) Gustavo Pereira Malfatti – UNOCHAPECÓ – Universidade Comunitária da Região de Chapecó;
e) Ibriela Bianca Berlanda Sevilla – Instituto Cultural Nossa Maloca; Jovani Antônio dos Santos – ACATE – Associação Chapecoense de 
Grupos e Artistas de Teatro;
f) Leonardo Dlugokenski – IHGO – Instituto Histórico Geográfico Oeste Catarinense;
g) Maria de Lourdes Pértile – SINPROESTE – Sindicato dos Professores do Oeste de Santa Catarina;
h) Reaní Maria Lorenzetti – Conselho Comunitário dos Bairros Saic e Jardim Itália;
i) Sandra Maria Toffolo – UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina;
j) Sérgio Roberto Scheffer – SINTE – Sindicato dos Trabalhadores/as em Educação do Estado de Santa Catarina.”

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 43.676
Publicação Nº 4263636

DECRETO Nº 43.676, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre a revogação de Decreto Municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de acordo com o inciso IV do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó, de acordo com art. nº 86 e Lei Complementar nº 130/2001, e
CONSIDERANDO o Memorando n° 78.890/2022.
DECRETA:

Art. 1º Fica revogado, a partir de 20 de outubro de 2022, o Decreto nº. 42.115, de 15 de fevereiro de 2022, que concedeu redução de 
carga horária de 40h para 20h semanais, a servidora pública municipal MARGARETE RODRIGUES DE LIMA, matrícula n° 88152, ocupante 
do cargo de professora ACT Pós Graduado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 087/2022
Publicação Nº 4264398

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 087/2022

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber:

I. Ficam CONVOCADOS para tomar posse, no respectivo cargo, junto a Diretoria de Gestão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Chapecó, 
sito à Avenida Getúlio Vargas nº 957-S, o candidato abaixo, conforme se especifica a seguir:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO Nº 001/2019
CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Nº CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
282º 10764 ISABELA VITORINO RAMOS
283º 9496 SIMONE PARISI BIASI
284º 9087 THAISE DE LAZZARI
285º 4942 CAROLINE DE OLIVEIRA ZANATTA
286º 9568 LUCAS DOS SANTOS DA SILVA
287º 8754 CAROLINE ARALDI
CARGO: ENFERMEIRO
Nº CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
71º 5093 ALEX GUILHERME FARINA
CARGO: FARMACÊUTICO
Nº CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
24º 8595 ALESSANDRA GABRIELE NIEDERLE
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CARGO: FISCAL DE POSTURAS
Nº CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
14º 9218 IZABELA FUSIEGER
CARGO: MÉDICO- ORTOPEDISTA- 20H
Nº CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
01º 7076 BRUNO LUNARDI FOLLE
CARGO: MÉDICO- OTORRINOLARINGOLOGISTA- 20H
Nº CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
04º 9821 DANIEL BUFFON ZATT
CARGO: MÉDICO- PNEUMOLOGISTA- 20H
Nº CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
03º 10201 BRUNA GHELLER
CARGO: MÉDICO- PNEUMOLOGISTA INFANTIL-20H
Nº CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
02º 7974 RAFAEL BOTTEGA
CARGO: PSICOLOGO
Nº CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
32º 2141 ANDRESSA CAROLINE SEHN

II. Em caso de não comparecimento do candidato convocado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação deste edital, este 
perderá o direito a posse;
III. A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-á nas condições da legislação específica;
IV. Este edital de convocação entrará em vigor na data de sua publicação.
V. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Chapecó (SC), 20 de outubro de 2022
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/2022
Publicação Nº 4263972

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/2022
CONCEDENTE – Prefeitura Municipal de Chapecó.
CONVENIADO – Associação Voluntários Amigos dos Bichos
DA ALTERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA Pelo presente instrumento, adita-se o valor de repasse mensal 
na ordem de R$ 3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco reais) até 30 de Março de 2023, gerando um acumulo de mais três parcelas, 
totalizando R$ 18.375,00 (Dezoito mil e trezentos e setenta e cinco reais) conforme previsto na Clausula Terceira do Termo de Colaboração 
nº 001/2022, dividido em parcelas mensais de acordo com o Plano de Trabalho, bem como, altera-se o prazo de vigência previsto na Cláu-
sula Sexta do Termo de Colaboração, tendo sua previsão de encerramento prorrogada para o dia 30/03/2023.
DA RATIFICAÇÃO E INCORPORAÇÃO - Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de Colaboração nº. 001/2022, incorporando-se ao 
mesmo o presente aditamento para todos os efeitos legais.
DATA E ASSINATURAS – Chapecó, 18 de Outubro de 2022 – Mauro Cesar Zandavalli, Secretario Municipal de Desenvolvimento Rural – SE-
DER, Antonieta Stoffel, Representante Legal da Entidade.

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 016/2022
Publicação Nº 4263051

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 016/2022
CONCEDENTE: Município de Chapecó.
CONVENENTE: Faculdade Única LTDA.
DO OBJETO – O objeto do presente acordo consiste em oportunizar a alunos regularmente matriculados e com frequência nos cursos de 
graduação oferecidos na modalidade a distância (EaD)[Portaria MEC nº 1.004/2017] pela Faculdade Única de Ipatinga - FUNIP, credenciada 
junto ao MEC sob o nº 15450, e mantida pela FACULDADE ÚNICA LTDA, a realização de estágios obrigatórios e/ou não obrigatórios na 
Prefeitura Municipal de Chapecó em funções afins ao curso em que estiverem matriculados, permitindo a concessão de bolsas de estágio 
aos mesmos, exclusivamente, quando tratar-se de estágio não obrigatório.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA – O presente convênio terá validade a partir da data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2026. 
Podendo ser renovado, mediante a lavratura de Termo Aditivo.
DATA E ASSINATURAS – Chapecó/SC, 18 de outubro de 2022 – Noemir Airton Ecco, Diretor de Gestão de Pessoal - Astrit Maria Savaris Tozzo, 
Secretária de Educação – Graciele Iara Ribeiro da Silva, responsável pela Instituição de Ensino.
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LEI 7.721
Publicação Nº 4263372

LEI Nº 7.721 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre a juntada de documentos por advogados no processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de 
Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado ao advogado constituído autenticar cópias reprográficas de documentos, em processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Municipal, direta e indireta e Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta e do Poder Legislativo Municipal, observarão em sua relação com 
o cidadão os seguintes princípios:
I - presunção de boa-fé;
II - presunção de veracidade, até prova em contrário;
III - racionalização e simplificação dos métodos de controle;
IV - supressão das exigências cujos custos econômicos ou sociais superem os riscos existentes.

Art. 3º Na relação dos órgãos da Administração Pública Municipal, direta e indireta e do Poder Legislativo Municipal com o cidadão, fica 
dispensada a exigência de:
I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com o documento de identidade do signatário ou 
estando este presente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a 
autenticidade;
III - juntada de documento pessoal do usuário, podendo substituí-lo por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo.

§ 1º E vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.
§ 2º No processo licitatório observar-se-ão as disposições das Lei federais nº 14.133/21 e 8.666/93.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 7.722
Publicação Nº 4263434

LEI Nº 7.722 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo Municipal efetuar repasse de recursos financeiros à Associação Hospitalar Lenoir Vargas 
Ferreira e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de 
Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir à Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (Hospital Regional do Oeste – 
CNPJ 02.122.913/0001-06), a importância de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), respaldado em termo de convênio, a ser firmado 
de acordo com o § 1º do art. 199 da Constituição Federal.
§ 1º O Poder Executivo Municipal definirá os critérios para a elaboração e execução do Termo de Convênio descrito no caput.
§ 2º Os recursos descritos no caput serão repassados conforme plano de trabalho e serão utilizados para manutenção/custeio das atividades 
do Hospital da Criança.

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão utilizados recursos oriundos do orçamento vigente.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art199§1
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LEI 7.723
Publicação Nº 4263438

LEI Nº 7.723 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre a revogação da Lei 2.890 de 30 de agosto de 1988 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de 
Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada a Lei 2.890 de 30 de agosto de 1988 que dispõe sobre doação de área de terra ao centro social dos cabos e soldados 
da Polícia Militar de Santa Catarina - Regional de Chapecó e dá outras providências.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA 12.872
Publicação Nº 4263637

PORTARIA Nº. 12.872, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Designa defensor dativo para o Processo Administrativo de Estágio Probatório.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do Art. 77 da Lei 
Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar n.º 617, de 26 de março de 2018, e
CONSIDERANDO o Memorando n° 78.972/2022.
RESOLVE:

I – Designar o(a) servidor(a) público(a) municipal MARCIA INES DANIELI, ocupante do cargo de Telefonista, lotada na Secretaria de Fazenda 
e Administração, matrícula n° 79796, como Defensora Dativa do servidor público municipal matriculado sob o n. 80418, ocupante do cargo 
de Médico, para acompanhar o Processo Administrativo de Estágio Probatório, instaurado pela Portaria n. 12.695, de 16 de agosto de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA 12.873
Publicação Nº 4264356

PORTARIA Nº 12.873, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar Sumário.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77 da 
Lei Orgânica do Município de Chapecó e observando o disposto na Lei Complementar nº. 617/18, e
CONSIDERANDO o Memorando n° 79.211/2022.
RESOLVE:

I – Instaurar Processo Administrativo Disciplinar Sumário, em face do servidor público municipal, matrícula funcional n. 82, Professor com 
Magistério, para apurar abandono de cargo, configurado pela ausência intencional ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, ou 
seja, no período de janeiro de 2017 a 30 de setembro de 2022, totalizando cerca de 2.095 (dois mil e noventa e cinco) dias e inassiduidade 
habitual, demonstrada pela falta ao serviço, sem causa justificada, no período de janeiro de 2017 a 30 de setembro de 2022, totalizando 
cerca de 1.380 (um mil trezentos e oitenta) dias interpolados, conforme Memorando 1Doc n. 77.231/2022, Parecer da Procuradoria-Geral, 
Notificação e demais documentos em anexo

II – Designar, de acordo com o artigo 45 da Lei Complementar nº. 617, de 26 de março de 2018, os seguintes servidores públicos municipais 
para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar Sumário, para apurar as responsabilidades que se refere o inciso I desta 
Portaria:
a) MAIARA DOS SANTOS ALMEIDA – Auxiliar de Administração, lotada na Procuradoria-Geral do Município, matrícula n. 65534 – Coorde-
nadora.
b) DENISE SIMONE DALMASS – Professora com Magistério, lotada na Secretaria de Educação, matrícula n. 12035 – Membro.
c) CLAUDEMIR MAFFESSONI – Auxiliar Técnico de Administração, lotado na Secretaria de Fazenda e Administração, matrícula n. 1661 – 
Membro.

III – Conceder prazo estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar nº 617, de 26 de março de 2018, para conclusão do Processo 
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Administrativo Disciplinar Sumário, disposto nesta Portaria.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA 12.874
Publicação Nº 4264361

PORTARIA Nº 12.874, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Instaura Processo Administrativo Disciplinar Sumário.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77 da 
Lei Orgânica do Município de Chapecó e observando o disposto na Lei Complementar nº. 617/18, e
CONSIDERANDO o Memorando n° 79.214/2022.
RESOLVE:

I – Instaurar Processo Administrativo Disciplinar Sumário, em face do servidor público municipal, matrícula funcional n. 90264, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Administração, para apurar abandono de cargo, configurado pela ausência intencional ao serviço por mais de 30 (trinta) 
dias consecutivos, ou seja, no período de 09 de setembro de 2022 a 14 de outubro de 2022, totalizando cerca de 36 (trinta e seis) dias, 
conforme Memorando 1Doc n. 77.603/2022, Ofício n. 03/SLIBVEIC/PROT/CRED/DSP/2022, Memorando 1Doc n. 63.058/2022, Ofício n. 01/
SLIBVEIC/PROT/CRED/DSP/2022, cartões-ponto e demais documentos em anexo.

II – Designar, de acordo com o artigo 45 da Lei Complementar nº. 617, de 26 de março de 2018, os seguintes servidores públicos municipais 
para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar Sumário, para apurar as responsabilidades que se refere o inciso I desta 
Portaria:

a) ROSANGELA FERRONATO – Auxiliar de Administração, lotada na Secretaria de Fazenda e Administração, matrícula n. 3581 – Presidente.
b) SIMONE SALETE RIBOLI SONAGLIO – Auxiliar de Administração, lotada na Secretaria de Fazenda e Administração, matrícula n. 26279 
– Membro.
c) NADIESCA BERNARDY – Auxiliar de Administração, lotada na Secretaria de Secretaria de Fazenda e Administração, matrícula n. 55662 
– Membro.

III – Conceder prazo estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar nº 617, de 26 de março de 2018, para conclusão do Processo Admi-
nistrativo Disciplinar Sumário, disposto nesta Portaria.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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Cocal do Sul

Prefeitura

DECRETO SAF/N. 660/22
Publicação Nº 4265787

DECRETO SAF/N. 660/22, de 20 de outubro de 2022.
ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COCAL DO SUL E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Cocal do Sul, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei n. 1.667, de 23 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Cocal do Sul, o valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais) para o exercício de 2022, com a seguinte discriminação:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COCAL DO SUL

ÓRGÃO 11
Investimentos em Equipamentos e Estrutura Física de Saúde 1.006
Elemento Descrição Valor
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.76.5076 Aplicações Diretas 150.000,00

Total .................................................................................................................. R$ 150.000,00
Art. 2º A abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde, se dá pelo superávit financeiro de 2021, 
na finte de recursos 76 – Recursos Emendas Parlamentares Individuais – transferências Especiais do ano de 2021, para aplicação em aqui-
sição de equipamentos para atendimento em saúde, conforme proposta 36000.302187202000 emenda: 22100016. ou provável excesso n 
arrecadação na fonte de recursos 00 – Recursos ordinários Municipais, para aplicação em Educação para aquisição de merenda escolar, e 
na infraestrutura de construção das cabeceiras da ponte na localidade de Linha Espanhola, neste município.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam as disposições em contrário.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 20 de outubro de 2022.
FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal

JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS
Secretário Municipal de Gestão Administrativa,
Fazendária e Planejamento

DECRETO SAF/N. 661/22
Publicação Nº 4265788

DECRETO SAF/Nº. 661/22, de 20 de outubro de 2022.
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei n. 1.667, de 23 de dezembro de 2021, 
resolve,
DECRETAR:
Art. 1º Ficam suplementados no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, as seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FAZENDÁRIA E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO 5
Manutenção da Secretaria de Gestão Administrativa, Fazendária e Plane-
jamento 2.008

Elemento Descrição Valor
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.5000 Aplicações Diretas 53.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃO 15
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 2.032
Elemento Descrição Valor
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.36.5036 Aplicações Diretas 40.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ÓRGÃO 15
Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil e Creches 2.033
Elemento Descrição Valor
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.36.5036 Aplicações Diretas 40.000,00

TOTAL ............................................................................................................ R$ 133.000,00

Art. 2º Para dar suporte a suplementação acima, são reduzidas no mesmo orçamento as seguintes dotações:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FAZENDÁRIA E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO 5
Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão 
Administrativa, Fazendária e Planejamento 2.008

Elemento Descrição Valor
3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.00.5000 Transf à Consórcios Públicos 11.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00.5000 Transf. À Instituições Privadas sem fins lucrativos 15.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.00.5000 Transf. À Consórcios Públicos 13.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.00.5000 Transf à Consórcios Públicos 4.000,00
4.4.93.00.00.00.00.00.0.1.00.5000 Aplicações Diretas decorrente de Op. entre órgãos 10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃO 15
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 2.032
Elemento Descrição Valor
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.36.5036 Aplicações Diretas 40.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃO 15
Manutenção e Funcionamento da Educação Infan-
til e Creches 2.033

Elemento Descrição Valor
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.36.5036 Aplicações Diretas 40.000,00

TOTAL ........................................................................................................... R$ 133.000,00
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Jarvis Gadzinski, 20 de outubro de 2022.
FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal

JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS
Secretário Municipal de Gestão Administrativa, Fazendária e Planejamento

PORTARIA N. 30/22
Publicação Nº 4264485

PORTARIA N. 30/22, de 19 de outubro de 2022.
PRORROGA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, INSTAURADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24/22, DE 24 DE AGOSTO DE 2022.

A Comissão Permanente de Processo Administrativo, designada através do Decreto SAF/N. 592/22, de 24 de agosto de 2022, no uso de suas 
atribuições, com lastro no art. 101, da Lei Complementar 06, de 14 de outubro de 2003, resolve:

Prorrogar o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar por mais 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Por-
taria.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 19 de outubro de 2022.
JULIANA CARDOSO RODRIGUES
Presidente da Comissão de Processo Administrativo

FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal
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Concórdia

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 14/2022 – PMC
Publicação Nº 4263955

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0C793EE3DE67D38C56EAB514A21D17738191698D
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
Concorrência Nº 14/2022 - PMC
Obras e Serviços de Engenharia

Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção civil, em regime de empreitada por preço unitário, para execução de obra de ar-
quibancada em estrutura de concreto pré-fabricado com cobertura metálica, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, localizado 
na Rua Dionísio Boff, Centro, neste Município.

Recebimento das propostas: até as 08h30min do dia 22/11/2022.
Abertura: dia 22/11/2022 as 09h00min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link 
“Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua 
Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 
3441-2160.
Registro TCE/SC: 0C793EE3DE67D38C56EAB514A21D17738191698D

Concórdia, SC, 20 de outubro de 2022.
DANIEL FAGANELLO
Secretário Municipal de Planejamento

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 008/2022
Publicação Nº 4264670

ESTADO DE SANTA CATARINA / MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Rua Leonel Mosele, 62 - Centro – CEP 89700-176 - Concórdia – SC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 008/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em conformidade com o que dispõe o §2º, do Art. 154 c/c Art. 1292, III, ambos da Lei Municipal 
nº 1766 de 1981 (Código Tributário Municipal – CTM), após esgotadas as tentativas de ciência por outros meios, NOTIFICA ao contribuinte 
abaixo citado, a comparecer no Setor de Fiscalização Tributária deste município para efetuar o pagamento do valor abaixo ou impetrar 
recurso administrativo para impugnar o lançamento dos tributos, no prazo de 20 dias contados da publicação deste Edital, conforme prevê 
o Art. 155 da Lei Municipal nº 1766/81.

1. ADEMIR VON MUHLEN – EPP – CNPJ 08.937.600/0001-92 – RUA PORTUGAL, 26 – Nações – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) 
Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 523/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exer-
cício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 395,82.
2. ALAN DIEGO BIRCK 08561482966 – CNPJ 24.612.775/0001-86 – RUA NAIR PISATO MASCARELLO, 180 – PRIMAVERA – DESCRIÇÃO DO 
DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 805/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e 
Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 306,12.
3. ANDRE FELIPE RIBEIRO LTDA – CNPJ 28.670.264/0001-71 – RUA LEONIDAS FAVERO, 505 – Jardim – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Ge-
rador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1866/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. 
Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 395,82.
4. ANITA RAUBER ME – CNPJ 27.202.755/0001-25 – RUA JOSE HILARIO FIORENTIN, 38 – GUILHERME REICH – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 
Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 897/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funciona-
mento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 306,12.
5. ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AGAPE DE CONCÓRDIA – CNPJ: 05.399.505/0001-94 – RUA ATALIPIO MAGARINOS, 425 - Centro – DES-
CRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 290/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença 
Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2019 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2020 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3.Ref. 
Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 66,59.
6. ASSOCIAÇÃO CAPOEIRA BRASIL – CNPJ: 19.541.138/0001-26 – RUA HAITI, 50 - Nações – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) 
Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 603/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exer-
cício 2020 – Parcelas 1, 2, 3. Ref. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3.Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 62,63.
7. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LAGEADO DAS POMBAS – CNPJ: 03.478.706/0001-51 – ÁREA RURAL, S/N – INTERIOR – DESCRIÇÃO 
DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 328/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização 
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e Funcionamento. Ref. Exercício 2020 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 62,63.
8. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AGRICULT DE LINHA SERTÃO – CNPJ: 05.457.474/0001-80 – ÁREA RURAL, S/N – INTERIOR – DES-
CRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 258/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença 
Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2019 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2020 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3. 
Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 87,57.
9. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES LINHA SARACURA E 1 SETEMBR – CNPJ: 01.578.139/0001-80 – ÁREA RURAL, S/N – INTERIOR – DES-
CRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 207/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença 
Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2020 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. 
Valor R$ 62,63.
10. ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA PERONDI - CNPJ: 28.487.778/0001-96 – ÁREA RURAL - LINHA SARACURA, SN – INTERIOR 
– DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1024/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa 
Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2020 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2022 – Parcelas 1, 
2, 3. Valor R$ 62,63.
11. ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA BAIRRO DOS ESTADOS – CNPJ: 18.206.949/0001-08 – RUA MATO GROSSO, 445 
– ESTADOS – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 615/2022 de 05/09/2022; 
TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2018 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2019 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2020 – 
Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 114,53.
12. BAR DO EDER LTDA – CNPJ 41.482.111/0001-69 – RUA SENADOR ATTILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA, 4685 – POENTE DO SOL 
– DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1897/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa 
Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 778,30.
13. BM ESTUDIO DE TATUAGEM E TABACARIA LTDA – CNPJ 32.523.221/0001-30 – RUA SILVINO CIARINI, 532 – INDUSTRIÁRIOS – DES-
CRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 2099/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença 
Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 966,76.
14. BOURCKHARDT PINTURAS LTDA – CNPJ 23.773.725/0001-18 – RUA SUECIA, 399 – Nações – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 
1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 742/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. 
Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 306,12.
15. CESAR AUGUSTO SCHIAVINI DOS SANTOS VERNES - 090.360.189-35 – CNPJ 27.011.961/0001-58 – TRAVESSA JOAO CITTADELLA, 
67 – Centro – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 2250/2022 de 08/09/2022; 
TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 306,12.
16. CLEMENTE KUNZ-ME – CNPJ 20.539.051/0001-01 – RUA ANITA GARIBALDI, 1077 – VISTA ALEGRE – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato 
Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 634/2022 de 05/09/2022; ISS RETIDO NA FONTE. Ref. Exercício 2021. 
TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 312,57.
17. CLUBE DE MAES PRIMAVERA – CNPJ 80.623.564/0001-10 – ÁREA RURAL, S/N – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 
1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 155/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. 
Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 114,53.
18. CLUBE ESPORTIVO RUI BARBOSA – CNPJ: 83.701.698/0001-08 – ÁREA RURAL, S/N – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Ge-
rador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 160/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. 
Ref. Exercício 2020 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 62,63.
19. CONCÓRDIA FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS EIRELI – EPP – CNPJ 27.269.822/0001-29 – ÁREA RURAL - LINHA CANHADA FUN-
DA, S/N – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 946/2022 de 
05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 708,26.
20. COPAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME – CNPJ 10.367.948/0001-33 – RUA LEONIDAS FAVERO, 252 – Jardim – DES-
CRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 405/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença 
Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 334,85.
21. DANIEL FAGANELLO – CPF 020.406.369-86 – RUA SANTA CATARINA, 59 – CENTRO – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notifi-
cação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 2172/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 
2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 361,56.
22. DETALHES PRESENTES LTDA – CNPJ 17.930.974/0001-77 – RUA MARECHAL DEODORO, 1217 – CENTRO – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 
Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 668/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funciona-
mento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 1.330,59.
23. DLL LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – CNPJ 35.655.082/0001-97 – RODOVIA CAETANO CHIUCHETTA, 4391 – COLINAS – DES-
CRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1429/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença 
Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 421,01.
24. ELISEU FLECK – CNPJ 22.984.685/0001-90 – RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 707 – PARQUE DE EXPOSIÇÕES – DESCRIÇÃO DO 
DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 724/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e 
Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 820,13.
25. ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL – CNPJ: 01.134.482/0001-35 – ÁREA RURAL, S/N – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Ge-
rador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 258/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. 
Ref. Exercício 2020 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 62,63.
26. EVANDRO ZULIAN LTDA – CNPJ 29.281.000/0001-99 – ÁREA RURAL - LINHA GUAJUVIRA, S/N – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 
Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1556/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcio-
namento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 392,30.
27. GANZER COMERCIO DE ROUPAS LTDA – CNPJ 28.032.552/0001-09 – RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 6960 – SÃO CRISTÓVÃO 
– DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1973/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa 
Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 1.959,97.
28. GENOR DE CAMARGO & CIA LTDA – CNPJ 39.859.397/0001-07 – RUA ROMANO ANSELMO FONTANA, 1080 – Jardim – DESCRIÇÃO DO 
DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1751/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização 
e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 2, 3. Valor R$ 202,60.
29. GILMAR SUTIL REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ 36.391.329/0001-78 – RUA ARIVAL MARTINS, 22 – ARVOREDO – DESCRIÇÃO DO 
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DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1494/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização 
e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 966,76.
30. GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA ALEGRIA – CNPJ: 15.233.533/0001-90 – RUA SAO SEBASTIAO, SN – FRAGO-
SOS – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 556/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa 
Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2018 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2019 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2020 – Parcelas 1, 
2, 3. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 114,53.
31. GRUPO DE IDOSOS FLORES DO CAMPO – CNPJ: 80.631.088/0001-89 – ÁREA RURAL, S/N – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato 
Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 163/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. 
Ref. Exercício 2019 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2020 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. 
Valor R$ 87,57.
32. JEDERSON VIEIRA DOS SANTOS BINELO-ME – CNPJ 21.378.895/0001-72 – RUA NELSON AREND, 91 – Gruta – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 
Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 2241/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcio-
namento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 363,58.
33. JULIANA MOTO ENTREGA LTDA – CNPJ 37.099.451/0001-38 – ÁREA RURAL - LINHA SAO LUIZ, SN – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO 
DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1541/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização 
e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 306,12.
34. KOJAKY TRANSPORTE NACIONALEINTERNACIONAL LTDA – CNPJ 20.748.233/0001-84 – RUA B LOTEAMENTO BR, 766 – VILA JACOB 
BIEZUS – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 2161/2022 de 05/09/2022; TLL 
Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2021 – Parcela 0. Exercício 2022 – Parcela 0. Valor R$ 357,18.
35. LEDIANE REGINA MOCELIN MANDRIK – CPF 006.590.239-46 – RUA DELIZA TURMINA MAGNANI, 20 – Nossa Senhora da Salete – DES-
CRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 2305/2022 de 09/09/2022; TLL Taxa Licença 
Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcela 0. Valor R$ 188,81.
36. LLF SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – CNPJ 18.142.688/0001-00 – RUA JORDANIA, 673 – GUILHERME REICH – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 
Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 2220/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcio-
namento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 71,57.
37. LUCIANO LUCAS PIGATTO – CNPJ 34.309.253/0001-63 – ACESSO FIORAVANTE ANGELO MASSOLINI, 613 – Primavera – DESCRIÇÃO DO 
DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1342/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização 
e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 833,73.
38. LUIS FRANCISCO VERAS ABREU 06821427941 – CNPJ 41.726.351/0001-61 – RUA ALBINO VITTO, 33 – Sintrial – DESCRIÇÃO DO DÉ-
BITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 2294/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e 
Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 363,58.
39. MAICON FILIPE RAUTENBERG PIGATTO – CNPJ 21.518.937/0001-23 – RUA ANTONIO ANDOGNINI, 324 – IMIGRANTES – DESCRIÇÃO 
DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 561/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização 
e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 334,85.
40. MAURA GROKE MARQUES – CNPJ 33.912.968/0001-43 – RUA LEONIDAS FAVERO, 185 – Centro – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gera-
dor: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1352/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. 
Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 273,87.
41. MERCADO TRANSVISÃO LTDA – CNPJ 05.882.653/0001-65 – RUA ROMANO ANSELMO FONTANA, 820 – Centro – DESCRIÇÃO DO DÉ-
BITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1224/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e 
Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 1.267,59.
42. OI MÓVEL S/A – CNPJ 05.423.963/0006-26 – Cadastro Econômico 23793 – ÁREA RURAL, S/N – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 
Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 397/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funciona-
mento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 1.223,25.
43. OI MÓVEL S/A – CNPJ 05.423.963/0006-26 – Cadastro Econômico 23794 – ÁREA RURAL, 2080 – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 
Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 398/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funciona-
mento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 1.223,25.
44. OI MÓVEL S/A – CNPJ 05.423.963/0006-26 – Cadastro Econômico 23795 – ÁREA RURAL, 2080 – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 
Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 399/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funciona-
mento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 1.570,95.
45. RESTAURANTE DONA MARIA LTDA – CNPJ 23.739.231/0001-17 – RODOVIA BR-153, S/Nº – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato 
Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 744/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. 
Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 1.080,14.
46. SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA LINHA CEDRO – CNPJ: 00.078.074/0001-40 – ÁREA RURAL, S/N – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO 
DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 175/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e 
Funcionamento. Ref. Exercício 2018 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2019 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2020 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2021 – 
Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 114,53.
47. TATA ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA – CNPJ 37.781.206/0001-06 – RUA MARIO DALFOVO, 32 – VISTA ALEGRE – DESCRIÇÃO DO DÉ-
BITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1626/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e 
Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 306,12.
48. TECNO VIDROS E ALUMINIOS LTDA – CNPJ 24.093.305/0001-53 – RODOVIA CAETANO CHIUCHETTA, 6901 – ARVOREDO – DESCRIÇÃO 
DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 767/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização 
e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 791,91
49. TELEFONICA BRASIL S.A – CNPJ 02.558.157/0013-04 – RUA MARIO DALFOVO, 393 – VISTA ALEGRE – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato 
Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 605/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. 
Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 306,12.
50. TELEFONICA BRASIL S.A. – CNPJ 02.558.157/0013-04 – RUA LUCIA VOLPI MAITO, 32 – POENTE DO SOL – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 
Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 822/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funciona-
mento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 306,12.
51. TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA PFF EIRELI – CNPJ 01.261.693/0001-39 – RUA RODOLFO BENINI, 73 – COLINAS – DESCRIÇÃO DO 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 530

DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 2222/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização 
e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 2, 3. Valor R$ 2.248,92.
52. TRENTIN MARMORES E GRANITOS LTDA – CNPJ 21.274.371/0001-31 – RODOVIA CAETANO CHIUCHETTA, 2295 – COLINAS – DES-
CRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 1181/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença 
Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 1.464,13.
53. UNETRAL S.A. – CNPJ 89.422.836/0007-83 – RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 7110 – SÃO CRISTÓVÃO – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 
Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 450/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funciona-
mento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 1.454,55.
54. UNIAO FUTEBOL CLUBE – CNPJ: 83.701.672/0001-51 – ÁREA RURAL, S/N – INTERIOR – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) No-
tificação de Lançamento de Tributos Municipais nº. 202/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 
2020 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2021 – Parcelas 1, 2, 3. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 3. Valor R$ 62,63.
55. VALOR BRASIL DISTRIBUIDORA DE ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL – CNPJ 07.872.058/0001-74 – RUA 
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 653 – PARQUE DE EXPOSIÇÕES – DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Notificação de Lançamento 
de Tributos Municipais nº. 2192/2022 de 05/09/2022; TLL Taxa Licença Localização e Funcionamento. Ref. Exercício 2022 – Parcelas 1, 2, 
3. Valor R$ 4.768,28.

ENORI ANTONIO BOLSI
Secretário Municipal da Fazenda

SARA PRISCILA DUTKWICZ
Fiscal de Tributos
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Cordilheira Alta

Prefeitura

DECRETO Nº 463/2022 REVOGA DECRETO MUNICIPAL N. 267/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
Publicação Nº 4264388

DECRETO Nº 463/2022
REVOGA DECRETO MUNICIPAL N. 267/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEIRO MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA, Estado de Santa Catarina, no uso das suas competências previstas na Lei Orgânica do 
Município de Cordilheira Alta;

CONSIDERANDO que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se 
originam direitos conforme dispõe a Súmula nº 473 do STF;

CONSIDERANDO o parecer jurídico emitido pela Procuradoria do município;

CONSIDERANDO que a Administração Pública, com base no seu poder de autotutela sobre seus próprios atos, que independe de provoca-
ção do interessado, uma vez que, estando a Administração vinculada ao princípio da Legalidade, ela tem o poder-dever de zelar pela sua 
observância;

DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal n. 267/2022, que revogou o decreto 222/2020, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de 
validade do Concurso Público n. 01/2018.

Art. 2º Ficam repristinados os efeitos do Decreto 222/2020.

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

Cordilheira Alta/SC, 23 de maio de 2022.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATUAL DO CONTRATO N° 13/2022 - FMS
Publicação Nº 4264086

PROCESSO
Nº: 12/2022

TOMADA DE PREÇO
Nº: 01/2022

EXTRATO CONTRATUAL Nº 13/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA/SC
CNPJ: 11.427.163/0001-71
CONTRATADA: TERRAMIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 40.216.462/0001-65

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA 
UNIDADE SANITÁRIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE FERNANDO MACHADO NO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC, INCLUINDO O FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORMES PROJETOS, MEMORIAIS E ART EM ANEXO.

VALOR: R$: 1.707.951,17 (Um milhão setecentos e sete mil novecentos e cinquenta e um reais com dezesseis centavos),

VIGÊNCIA = INÍCIO: 20/10/2022 TÉRMINO: 19/10/2024

Cordilheira Alta, 20 de outubro de 2022.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 9.262-2018?OpenDocument
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LEI N. 1.376/2022 ALTERA LEI N. 940/2011, QUE AUTORIZA A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SAGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4263142

LEI N. 1.376/2022
ALTERA LEI N. 940/2011, QUE AUTORIZA A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SAGA, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E ESTE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica alterado o valor da contribuição financeira do Município de Cordilheira Alta – SC para o SAGA – Instituto de Desenvolvimento 
Regional de que trata a Lei Municipal n. 940/2011, autorizando-se o repasse de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação esta Lei correrão por conta do orçamento vigente de cada exercício.

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

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

Cordilheira Alta/SC, 20 de outubro de 2022.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

LEI N. 1.377/2022 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL – LOA 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4263143

LEI N. 1.377/2022
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2022, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E FICA SANCIONADA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a criar e abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual - LOA 2022 no valor 
de R$ 1.415.461,43 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos) destinados a 
suplementar o seguinte Projeto Atividade:

Órgão: 06.00 – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
Unidade: 06.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
Projeto/Atividade: 2.200 – Manutenção, Conservação, Melhorias em Obras do Patrimônio Histórico e Execução de Monumentos
Modalidade de Aplicação – 4490.00.00.00 – Aplicações Diretas – Despesa 39
Fonte de Recursos – 00.01.0000 – Recursos Ordinários – R$ 283.092,28
Fonte de Recursos – 00.01.6800 – Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado– R$ 1.132.369,15

Art. 2º Os recursos necessários para abertura do crédito adicional de que trata a presente serão utilizados do excesso de arrecadação Fon-
te de Recursos – 00.01.0000 – Recursos Ordinários – R$ 283.092,28 e Fonte de Recursos – 00.01.6800 – Outras Transferências Legais e 
Constitucionais – Estado – R$ 1.132.369,15.

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

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

Cordilheira Alta/SC, 20 de outubro de 2022.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
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Corupá

Prefeitura

PORTARIA Nº 7.313/2022
Publicação Nº 4263132

PORTARIA Nº 7.313/2022
DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO 108/2022.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade 
no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1° e 2° da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência 
que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear como responsável pela fiscalização e execução do contrato 108/2022, a senhora CAMILA BURGER, matricula funcional 
nº 15550-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Setor, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, cujo objeto consiste na 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROPSICOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, DE FORMA COM-
PLEMENTAR conforme especificações neste Contrato, no Edital, Termo de Referência e anexos.

Art. 2° - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determi-
nando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for acompanhar o recebimento 
provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3° - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4° - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de tercei-
ros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 20 de outubro de 2022.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

FELIPE RAFAELI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº 7.314/2022
Publicação Nº 4263140

PORTARIA Nº 7.314/2022
DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO 110/2022.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade 
no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1° e 2° da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência 
que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear como responsável pela fiscalização e execução do contrato 110/2022, a senhora CAMILA BURGER, matricula funcional 
nº 15550-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Setor, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, cujo objeto consiste 
na CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PSICOLOGIA, 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE MODALIDADE AMBULATORIAL – GRUPO 03 – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS – PSICOLOGIA, PARA ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, INTERESSADAS EM PARTICIPAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.

Art. 2° - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determi-
nando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for acompanhar o recebimento 
provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3° - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4° - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de tercei-
ros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
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Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 20 de outubro de 2022.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

FELIPE RAFAELI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº 7.315/2022
Publicação Nº 4263268

PORTARIA Nº 7.315/2022
DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO 109/2022.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade 
no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1° e 2° da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência 
que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear como responsável pela fiscalização e execução do contrato 109/2022, a senhora CAMILA BURGER, matricula funcional nº 
15550-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Setor, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, cujo objeto consiste na PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, DE FORMA COMPLEMENTAR 
conforme especificações neste Contrato, no Edital, Termo de Referência e anexos.

Art. 2° - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determi-
nando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for acompanhar o recebimento 
provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3° - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4° - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de tercei-
ros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 20 de outubro de 2022. 
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

FELIPE RAFAELI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Cunha Porã

Prefeitura

EXTRATO CONTRATO 155-2022
Publicação Nº 4264355

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C6FC08C917A51E61C127D768A16413B0B5DC0090
Espécie do Contrato: Contrato Administrativo nº 155/ 2022
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ e COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - FILIAL 8, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 83.731.927/0009-86.
Do Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA PARA AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10 E S500), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC
Processo Licitatório: 563/2021
Modalidade: Pregão nº 65/2021
Do valor: R$ 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais)
Data do Contrato: 20/10/22

Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125-2021
Publicação Nº 4263657

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 603C73A10925191154ADDBFF0199B980ED7944B8
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
Espécie do Contrato: Contrato Administrativo nº 125/2021
Termo aditivo 1
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ E FERNANDA MOREIRA INHAIA MEI, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF sob 
nº 27.070.146/0001-60
Do Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO, conforme previsão no Contrato Administrativo nº 125/2021, celebrado em Quarta-Feira, 
20 de outubro de 2021, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, PINTURA EM TELA E TECIDO, TECNOLOGIAS E REDES SOCIAIS, INTELIGÊN-
CIA EMOCIONAL E MINDFULNESS E DANÇA..
Processo Licitatório: 542/2021
Modalidade: Pregão nº 61/2021
Data do Contrato: 20/10/2022
Da vigência do Contrato: até 21/10/2023
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 126-2021
Publicação Nº 4263668

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6196D259D93A5DC92C4BCDAB2B4347B36AD7B182
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
Espécie do Contrato: Contrato Administrativo nº 126/2021
Termo aditivo 1
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ E CRISTIANE FARIAS JAHNEL, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF sob nº 
43.790.578/0001-00
Do Objeto: primeiro termo aditivo de prazo e valor, conforme previsão no Contrato Administrativo nº 126/2021, celebrado em Quarta-Feira, 
20 de outubro de 2021, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, PINTURA EM TELA E TECIDO, TECNOLOGIAS E REDES SOCIAIS, INTELIGÊN-
CIA EMOCIONAL E MINDFULNESS E DANÇA..
Processo Licitatório: 542/2021
Modalidade: Pregão nº 61/2021
Data do Contrato: 20/10/2022
Da vigência do Contrato: até 21/10/2023
Do valor aditivado: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.
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EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 83-2022
Publicação Nº 4263335

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C28CD31FF8D51BDD726800C87B65B64006A22C08
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
Espécie do Contrato: Contrato Administrativo nº 83/2022
Termo aditivo 1
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESENV. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA, pessoa Jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/CPF sob nº 11.117.243/0001-20
Do Objeto: primeiro termo aditivo - valor , conforme previsão no Contrato Administrativo nº 83/2022, celebrado em Quarta-Feira, 18 de 
maio de 2022, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – 
EXECUÇÃO INDIRETA, DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE 
RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC –NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO TRECHO I E RUA VEREA-
DOR GUNTER COM ÁREA DE 2.857,90 M² E RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO TRECHO II COM ÁREA DE 2.330,45 M².
Processo Licitatório: 133/2022
Modalidade: Dispensa por Justificativa nº 82/2022
Data do Contrato: 20/10/2022
Da vigência do Contrato: até 17/05/2023
Do valor: R$ 51.217,59 (cinquenta e um mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos)
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 99-2022
Publicação Nº 4263368

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) ED281D680C202AAD96DB74A6D1A539AB7E185290
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
Espécie do Contrato: Contrato Administrativo nº 99/2022
Termo aditivo 1
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESENV. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA, pessoa Jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/CPF sob nº 11.117.243/0001-20
Do Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO - VALOR, conforme previsão no Contrato Administrativo nº 99/2022, celebrado em Segunda-Feira, 
20 de junho de 2022, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA 
GLOBAL – EXECUÇÃO INDIRETA, DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL NA TRECHO I DA RUA FERNANDO FERRARI (ÁREA TOTAL DE 2.257,99 M2).
Processo Licitatório: 170/2022
Modalidade: Dispensa por Justificativa nº 101/2022
Data do Contrato: 20/10/2022
Da vigência do Contrato: até 20/06/2023
Do valor: R$ 27.758,40 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.

PORTARIA Nº 487, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264476

PORTARIANº 487, de 20 de Outubro de 2022.
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MUNICIPAL SIRLEI SCHNEIDER.

LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas;

CONSIDERANDO o disposto no art. 99 e parágrafos da Lei Complementar nº 002/90 de 18.09.90;
CONSIDERANDO o requerimento da interessada;

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS, de 10 (Dez dias) a partir de 11 de Outubro de 2022 até 20 de Outubro de 2022 a servidora Municipal SIRLEI 
SCHNEIDER, matrícula 1127-4, Técnico em Enfermagem, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
01.08.2020 a 31.07.2021.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 11 de Outubro de 2022.

Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Prefeita, 20 de Outubro de 2022.
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na data supra;
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PORTARIA Nº 488,DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264488

PORTARIA Nº 488, de 20 de Outubro de 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA MUNICIPAL SIRLEI SCHNEIDER E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 002/90 de 18.09.90;
CONSIDERANDO o requerimento da interessada;

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER Licença Prêmio, de 30 (trinta) dias a partir de 21 de Outubro de 2022 até 19 de Novembro de 2022, a servidora Munici-
pal SIRLEI SCHNEIDER, matrícula n° 1127-4, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, referente ao período aquisitivo de 01.08.2015 
a 06.03.2022.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Prefeita, 20 de Outubro de 2022.
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada na data supra.

PORTARIA Nº 489 , DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264512

PORTARIANº 489 de 20 de Outubro de 2022
ALTERA PORTARIA QUE DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO DE ESTAGIO PROBATÓRIO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legalmente conferidas, 
em especial o Art. 96, VII da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a possibilidade de a Administração Pública rever os seus atos, nos termos da Súmula nº 473 do STF;
CONSIDERANDO o Princípio da Legalidade e ao que está estritamente vinculada a Administração Pública, além dos demais princípios nor-
teadores dos atos administrativos;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o Artigo 1º da PORTARIA nº 472, de 04 de agosto de 2020, a fim de substituir membro da Comissão de Acompanhamento 
da Avalição de Estágio Probatório dos Servidores Públicos Municipais , passando a fazer parte dela a servidora MARISTELA INES STUMPF 
VECHANI – Coordenadora pedagógica do ensino fundamental em substituição a servidora Rosani Santi Bueno – Professora de Ensino Fun-
damental, Rogemei Brixner – Operador em substituição a servidora Eliane M D Becker – Professora de Educação Infantil.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, permanecendo inalteradas a demais situações, esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Prefeita, 20 de Outubro de 2022.

LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada na data supra.
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Cunhataí

Prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022
Publicação Nº 4263623

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DEDE86D84F4C9EC853674DDB21C65BC2F0146C18
Extrato DO CONTRATO ADM Nº 38/2022
Processo Administrativo nº 55/2022
Pregão Presencial nº 30/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CUNHATAI – SC.
CONTRATADA: VALDENEI FINATTO ME.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO ACESSÍVEL CONFORME PROJETO PADRÃO 
EM RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE CUNHATAÍ/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E 
PROJETOS EM ANEXO AO EDITAL.
VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato se iniciará na data de assinatura deste termo e se findará em 31/12/2022.
VALOR: R$ 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais).
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente correrão por conta do Orçamento vigente, cuja fonte de recurso tem a seguinte classifi-
cação:
Projeto/Atividade nº: 1.031.
Modalidade de Aplicação nº: 44.90;
Signatários: Luciano Franz e Valdenei Finatto.
Cunhataí/SC, 21/10/2022.
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Curitibanos

Prefeitura

DECRETO 5.833/2022
Publicação Nº 4265698

DECRETO 5.833/2022
ALTERA ITEM 2.1.4 DO EDITAL 05/2022 DO PROCESSO SELETIVO DE FORMAÇÃO EM NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO PÚBICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBANOS/SC.

Art. 1º. Fica aberto até a data do dia 26/10/2022 o prazo para alteração de curso conforme item 2.1.4 do edital 05/2022, para os inscritos 
para o curso de Ensino Fundamental, que poderão optar entre: Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e Educação Especial.

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

Curitibanos, 19 de outubro de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois na secretária e mural público da Pre-
feitura Municipal.

Patrícia Maciel Bastos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

DECRETO N° 5830/2022
Publicação Nº 4265695

DECRETO N° 5830/2022

INSTAURA PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-s) PARA A QUADRA N° 44, DO BAIRRO 
ÁGUA SANTA, NESTE MUNICÍPIO, DELEGA COMPETÊNCIAS E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Kleberson Luciano Lima, Prefeito do Município de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
art. 79, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos, com fundamento nos artigos 6º e 182 da Constituição da República Federativa 
do Brasil, nas disposições constantes na Lei Federal n° 10.257/2001 e no teor normativo da Lei Federal n° 13.465/2017, Decreto Federal n° 
9.310/2018 e Lei Municipal n° 6.048/2018 e demais normas legais aplicáveis à espécie e,

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal n° 13.465/2017 que estabelece normas e procedimentos para implantação de REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA de núcleos urbanos informais;

CONSIDERANDO os objetivos da REURB previstos no art. 10 da Lei Federal n° 13.465/2017, ESPECIALMENTE a garantia ao direito social à 
moradia digna e às condições de vida adequada e a efetivação da função social da propriedade com a ordenação do pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;

CONSIDERANDO a LEGITIMIDADE do Município para REQUERER a REURB (art. 14, I da Lei Federal n° 13.465/2017) e o requerimento dos 
BENEFICIÁRIOS, nos termos do art. 14, II e 28, I da mesma lei;

CONSIDERANDO que o processo visa à regularização da QUADRA N° 44 DO BAIRRO ÁGUA SANTA, com ÁREA TOTAL de 3.562,92 m², 
composta por 8 (oito) lotes – (art. 5º, Parágrafo único da Lei Municipal nº 6.048/2018);

CONSIDERANDO que a QUADRA N° 44 DO BAIRRO ÁGUA SANTA a ser regularizada encontra-se em NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSO-
LIDADO (art. 11, inciso III da Lei Federal n° 13.465/2017) e comprovadamente existente até 22 de dezembro de 2016 (art. 9º, §2º da Lei 
Federal n° 13.465/2017);

CONSIDERANDO a não ocorrência do disposto nos Parágrafos 2º e 5º do art. 11 da Lei Federal n° 13.465/2017;

CONSIDERANDO que a QUADRA N° 44 DO BAIRRO ÁGUA SANTA, a ser regularizada, é ocupada predominantemente por população de baixa 
renda, à vista da observância do disposto no art. 3°, §4º da Lei Municipal n° 6.048/2018;
CONSIDERANDO que a QUADRA N° 44 DO BAIRRO ÁGUA SANTA situa-se em ZRP2 (Zona Residencial Predominantemente 2) não impedindo 
a regularização haja vista que a REURB não fica condicionada à existência de ZEIS (art. 18, §2º da Lei Federal mencionada);

DECRETA

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/c/curitibanos/lei-ordinaria/2018/604/6048/lei-ordinaria-n-6048-2018-institui-o-programa-de-regularizacao-fundiaria-urbana-reurb-no-municipio-de-curitibanos-e-da-outras-providencias
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Art. 1° Fica nos termos do art. 32 da Lei Federal n° 13.465/2017, INSTAURADO o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE 
INTERESSE SOCIAL (REURB-s) do NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO (art. 11, III da Lei Federal n° 13.465/2017) da QUADRA N° 
44 DO BAIRRO ÁGUA SANTA, com fundamento nos artigos 13, Inciso I e art. 32 da Lei Federal n° 13.465/2017;

Art. 2º Para a regularização da QUADRA N° 44 DO BAIRRO ÁGUA SANTA, deverá ser adotada a Modalidade REURB-S (REURB DE INTERESSE 
SOCIAL) e empregado como seu instrumento a LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA (art. 11, inciso VII, art. 15, inciso I, art. 23 e 24 da Lei Federal 
n° 13.465/2017) e Lei Municipal n° 6.048/2018;

Art. 3° Para o processamento da REURB-S mencionada no art. 1º deste Decreto, fica delegada à SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, 
por seu Secretário, o qual deverá adotar as medidas necessárias para instruir procedimento administrativo, obedecendo às fases estabe-
lecidas pelo art. 28 e seguintes da Lei Federal n° 13.465/2017 e Lei Municipal n° 6.048/2018, com a identificação dos ocupantes de cada 
unidade imobiliária;

Art. 4º A APROVAÇÃO do projeto de regularização fundiária e o ato de declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária caberá ao che-
fe do executivo o qual fará o encaminhamento ao Legislativo Municipal para autorização da emissão da CRF (art. 14 da Lei Municipal n° 
6.048/2018);

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

Curitibanos/SC, 19 de outubro de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois na Secretaria e no Mural Público.

Angélica Silva Ullirsch
Secretária Municipal de Habitação

DECRETO N° 5831/2022
Publicação Nº 4265696

DECRETO N° 5831/2022
DISPÕE SOBRE A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-s) DA QUADRA 
N° 69 DO BAIRRO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Kleberson Luciano Lima, Prefeito do Município de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
art. 79, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos, com fundamento nos artigos 6º e 182 da Constituição da República Federativa 
do Brasil, nas disposições constantes na Lei Federal n° 10.257/2001 e no teor normativo da Lei Federal n° 13.465/2017, Decreto Federal n° 
9.310/2018, Lei Municipal n° 6.048/2018, Decreto Municipal n° 5.133/2019 e demais normas legais aplicáveis à espécie e,

CONSIDERANDO que o processo administrativo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) da quadra n° 69 do Bairro 
São Luiz, neste município, foram instruídos em obediência a legislação específica, principalmente com estrita observância em normas fixadas 
na decisão instauradora e em legislação específica;

CONSIDERANDO que o PROJETO de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) da quadra n° 69, do Bairro São Luiz, 
neste município observou as exigências previstas no art. 35 e seguintes da Lei Federal n° 13.465/2017, art. 30 e seguintes do Decreto Fe-
deral n° 9.310/2018 e art. 5º e seguintes da Lei Municipal n° 6.048/2018;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Habitação deste Município, após criterioso levantamento, identificou os ocupantes de cada 
unidade imobiliária da quadra n° 69 do Bairro São Luiz, neste município com destinação urbana regularizada;

CONSIDERANDO que a senhora Secretária Municipal de Habitação encerrou e saneou o processo administrativo (art. 28, IV da Lei Federal 
n° 13.465/2017);

CONSIDERANDO que cabe a autoridade competente, no caso, ao chefe do Executivo Municipal, pronunciar-se acerca da conclusão do 
REURB com aprovação do projeto (art. 40 da Lei Federal n° 13.465/2017) e encaminhamento ao Legislativo Municipal para autorização e 
emissão da CRF (art. 14 da Lei Municipal n° 6.048/2018);

CONSIDERANDO que o pronunciamento da autoridade competente que decidir o processo administrativo deve ser mediante ato formal e 
com ampla publicidade (art. 28, inciso V da Lei Federal n° 13.465/2017);

DECRETA
Art. 1° - DECLARO CONCLUÍDO o processo administrativo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) deflagrado 
pelo Decreto Municipal n° 5.133/2019;

Art. 2° - ATESTO que, à vista dos projetos de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) referente os lotes constantes 
na quadra n° 69 do Bairro São Luiz, neste Município, não sugerem intervenções a serem executadas nas áreas objeto de regularização (art. 
40, I da Lei Federal n° 13.456/2017);
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Art. 3º - APROVO o projeto de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) instituído pelo Decreto Municipal n° 5.133/2019, 
nos termos em que foi elaborado, haja vista a estrita observância ao disposto no art. 35 e seguintes da Lei Federal n° 13.465/2017; art. 30 e 
seguintes do Decreto Federal n° 9.310/2018 e art. 5º e seguintes da Lei Municipal n° 6.048/2018 (art. 40, II da Lei Federal n° 13.456/2017);

Art. 4° - DECLARO reconhecido o direito de propriedade aos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, conforme relação constante 
nas Certidões de Regularização Fundiária (CRF) a ser encaminhada ao Legislativo Municipal para autorização de registro junto ao Ofício 
Imobiliário desta Comarca (art. 40, III da Lei Federal n° 13.456/2017);

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

Curitibanos/SC, 20 de outubro de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois na Secretaria e no Mural Público.

Angélica Silva Ullirsch
Secretária Municipal de Habitação

DECRETO N° 5832/2022
Publicação Nº 4265697

DECRETO N° 5832/2022
DISPÕE SOBRE A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-s) DA QUADRA 
N° 89 DO BAIRRO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Kleberson Luciano Lima, Prefeito do Município de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
art. 79, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos, com fundamento nos artigos 6º e 182 da Constituição da República Federativa 
do Brasil, nas disposições constantes na Lei Federal n° 10.257/2001 e no teor normativo da Lei Federal n° 13.465/2017, Decreto Federal n° 
9.310/2018, Lei Municipal n° 6.048/2018, Decreto Municipal n° 5.068/2018 e demais normas legais aplicáveis à espécie e,

CONSIDERANDO que o processo administrativo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) da quadra n° 89 do Bairro 
São Luiz, neste município, foram instruídos em obediência a legislação específica, principalmente com estrita observância em normas fixadas 
na decisão instauradora e em legislação específica;

CONSIDERANDO que o PROJETO de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) da quadra n° 89, do Bairro São Luiz, 
neste município observou as exigências previstas no art. 35 e seguintes da Lei Federal n° 13.465/2017, art. 30 e seguintes do Decreto Fe-
deral n° 9.310/2018 e art. 5º e seguintes da Lei Municipal n° 6.048/2018;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Habitação deste Município, após criterioso levantamento, identificou os ocupantes de cada 
unidade imobiliária da quadra n° 89 do Bairro São Luiz, neste município com destinação urbana regularizada;

CONSIDERANDO que a senhora Secretária Municipal de Habitação encerrou e saneou o processo administrativo (art. 28, IV da Lei Federal 
n° 13.465/2017);

CONSIDERANDO que cabe a autoridade competente, no caso, ao chefe do Executivo Municipal, pronunciar-se acerca da conclusão do 
REURB com aprovação do projeto (art. 40 da Lei Federal n° 13.465/2017) e encaminhamento ao Legislativo Municipal para autorização e 
emissão da CRF (art. 14 da Lei Municipal n° 6.048/2018);

CONSIDERANDO que o pronunciamento da autoridade competente que decidir o processo administrativo deve ser mediante ato formal e 
com ampla publicidade (art. 28, inciso V da Lei Federal n° 13.465/2017);

DECRETA
Art. 1° - DECLARO CONCLUÍDO o processo administrativo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) deflagrado 
pelo Decreto Municipal n° 5.068/2018;

Art. 2° - ATESTO que, à vista dos projetos de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) referente os lotes constantes 
na quadra n° 89 do Bairro São Luiz, neste Município, não sugerem intervenções a serem executadas nas áreas objeto de regularização (art. 
40, I da Lei Federal n° 13.456/2017);

Art. 3º - APROVO o projeto de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) instituído pelo Decreto Municipal n° 5.068/2018, 
nos termos em que foi elaborado, haja vista a estrita observância ao disposto no art. 35 e seguintes da Lei Federal n° 13.465/2017; art. 30 e 
seguintes do Decreto Federal n° 9.310/2018 e art. 5º e seguintes da Lei Municipal n° 6.048/2018 (art. 40, II da Lei Federal n° 13.456/2017);

Art. 4° - DECLARO reconhecido o direito de propriedade aos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, conforme relação constante 
nas Certidões de Regularização Fundiária (CRF) a ser encaminhada ao Legislativo Municipal para autorização de registro junto ao Ofício 
Imobiliário desta Comarca (art. 40, III da Lei Federal n° 13.456/2017);
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Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Curitibanos/SC, 20 de outubro de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois na Secretaria e no Mural Público.

Angélica Silva Ullirsch
Secretária Municipal de Habitação

DECRETO Nº 5.829/2022
Publicação Nº 4265694

DECRETO Nº 5.829/2022
DECRETA PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Kleberson Luciano Lima , Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.

DECRETA
Art. 1º - É facultativo o ponto em todas as repartições públicas municipais de Curitibanos, no dia 28 de outubro de 2022 – sexta feira, em 
virtude das comemorações do Dia do Servidor Público prevista no art. 167 da Lei Complementar n. 026/2002.

Art. 2º - Não será facultativo o ponto nas repartições públicas municipais cujos serviços são considerados essenciais e não podem, por sua 
natureza, ser suspensos, mesmo que temporariamente.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 19 de outubro de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na secretaria e no mural da Prefeitura 
Municipal.

Diego Sebem Wordell
Secretário de Administração e Finanças

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2022
Publicação Nº 4263989

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2B4285C7A011346859B0B1842D88ADD735FAB4D9
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Tipo de Licitação: Menor Preço Global

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, Estado de Santa Catarina, torna público, para quem interessar possa, que fará realizar licitação na mo-
dalidade Pregão, sob a forma Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, do tipo menor Preço Global, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, Decreto 
Municipal 5338/2020 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas respectivas alterações e legislação aplicável, pelo (a) 
Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 426/2020, cujo objeto é O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATORIOS DE ROBOTICA, DENOMINADOS: SALA UNIVERSO MAKER, (PARTE I), PARA O 
LABORATORIO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E PARA OS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA ANEXO. Sendo que a proposta deve ser apresentada até o dia e hora abaixo especificados.

DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 04/11/2022
HORÁRIO LIMITE: até 08h15min.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 04/11/2022
HORÁRIO: às 08h16min.

Curitibanos, 19 de outubro de 2022.
Patrícia Maciel Bastos
Presidente do Fundo
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PORTARIA Nº 1.114/2022
Publicação Nº 4265701

PORTARIA Nº 1.114/2022
TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO E ATO DE PROVIMENTO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.

RESOLVE
Art. 1º - Tornar sem efeito o ato de nomeação de Fabio Pereira de Souza nomeado pela Portaria nº 0942/2022 na forma determinada pelo 
§ 2º do artigo 14 da Lei Complementar nº 026/2002, tendo em vista a renúncia do exercício do cargo de Operador de Maquinas Pesadas, 
prevista no Edital de Concurso Público nº 010/2021.

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

Curitibanos, 21 de outubro de 2022 de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na secretaria e no mural da Prefeitura 
Municipal.

Hercílio Beppler
Secretário Municipal de Transportes e Obras

PORTARIA Nº 1.115/2022
Publicação Nº 4265702

PORTARIA Nº 1.115/2022
NOMEIA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear Josiani Carina de Souza, para exercer o cargo de provimento efetivo de Servente de Limpeza, junto a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, tendo em vista prévia aprovação em concurso público, inscrição 1098, conforme Edital 10/2021, cujo resultado foi ho-
mologado pelo Decreto 5.735/2022, tudo na forma do que determina a Lei Complementar nº 026/2002.

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

Curitibanos, 21 de outubro de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na secretaria e no mural da Prefeitura 
Municipal.

Aaron Nerrue Mazaro Leão
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

PORTARIA Nº 1.116/2022
Publicação Nº 4265703

PORTARIA Nº 1.116/2022
EXONERA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 79, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.

RESOLVE
Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, o servidor Valmir dos Santos Souza, do exercício do cargo em comissão de Chefe de Setor de Infraes-
trutura Urbana, junto a Secretaria Municipal de Transporte e Obras, a contar de 20/10/2022, na forma prevista na Lei Complementar nº 
026/2002.
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Art. 2º - Fica declarado vago o cargo ocupado pelo servidor.

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

Curitibanos, 21 de outubro de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na secretaria e no mural da Prefeitura 
Municipal.

Hercílio Beppler
Secretário Municipal de Transportes e Obras

PORTARIA Nº 1.117/2022
Publicação Nº 4265705

 PORTARIA Nº 1.117/2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRAMENTO DE SÁUDE A SERVIDOR MUNICIPAL

Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.

RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida, à servidora, Valdirene da Luz, matrícula 12408162, licença para tratamento de saúde, conforme laudo médico fir-
mado pela junta médica oficial arquivado nesta Prefeitura, na forma disposta pelo artigo 243 da Lei Complementar nº 026/2002, no período 
de 17/10/2022 até 21/10/2022.

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

Curitibanos, 21 de outubro de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na secretaria e no mural da Prefeitura 
Municipal.

Patrícia Maciel Bastos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA Nº 1.118/2022
Publicação Nº 4265707

PORTARIA Nº 1.118/2022
PRORROGA PRAZO DE LICENÇA DE SERVIDOR MUNICIPAL

Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.

RESOLVE
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de licença para tratamento de saúde concedida, à servidora, Jucelia Carla de Quadros Malfatti, matrícula 
nº 260566, no período de 17/10/2022 à 19/01/2023, conforme laudo médico firmado pela junta médica oficial arquivado nesta Prefeitura, 
na forma disposta pelo artigo 74 da Lei Complementar nº 026/2002.

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

Curitibanos, 21 de outubro de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na secretaria e no mural da Prefeitura 
Municipal.

Diego Sebem Wordell
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 197-2022
Publicação Nº 4265693

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BA04ADE7766D2839ADE906A3438021E0C378F228

 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 197/2022

 
REFERENTE: Contrato de prestação de serviço, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Curitibanos e a empresa CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. com o valor de R$ 41.109,69 (Quarenta
e um mil cento e nove reais e sessenta e nove centavos).
 
RESUMO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA
DA RUA AZENILDA EUGENIO ALBINO DOS SANTOS, NO BAIRRO GETULIO VARGAS, E NA
RUA MANOEL R. DE LIMA E LUIZ DE SOUZA RAUEN PINTO - NO BAIRRO BOM JESUS.
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NA FORMA DO ARTIGO 24 INCISO VIII, DA LEI
8.666/93.
 
FUNDAMENTO DA JUSTIFICATIVA:
- "Art. 24 – É dispensável a licitação de:
- VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou
serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido
criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no mercado
PELO EXPOSTO: E conforme o que foi apresentado a esta Comissão, e atendidos aos preceitos
do Art. 24, inciso VIII da Lei No. 8.666/93, e suas alterações, encaminhamos ao Prefeito
Municipal, sugerindo a referida contratação.
Curitibanos, 20 de outubro de 2022.
 
Orlando Kantovisck Junior              Fernanda Lazzarini          Priscila Provesi Paes Ferraz
  Presidente da Comissão                                      Membro                                    Membro
 
 
Roberto Carlos da Silva    Paula Juliana Lima Martins      Ricardo Fugieri de Souza
          Membro                                    Membro                                           Membro
 
 
Valmir Venturi                   Rudinei Vicente de Souza
   Membro                                        Membro
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de acordo com a Lei No.  8.666/93 e
suas alterações, de acordo com o Art. 24, o inciso VIII dou como aprovada.
Curitibanos, 20 de outubro de 2022.
 
Hérlon Adalberto Rech
Procurador Geral do Município
AUTORIZAÇÃO:
Autorizo a contratação mencionada e recomendo a observância das demais providências legais
pertinentes.
Curitibanos, 20 de outubro de 2022.
 
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
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TERMO DE CONTRATO Nº 328/2022 (SEQ. 14402
Publicação Nº 4265706

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BDEA80FBE66AB14A46FB4706640ADD5B90957ABB

 

TERMO DE CONTRATO Nº 328/2022
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CURITIBANOS E CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
 
Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que fazem a Prefeitura Municipal
de Curitibanos, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Cel. Vidal Ramos,
860, em Curitibanos SC, inscrito na CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, neste ato representado por
seu titular Sr. Kleberson Luciano Lima, doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado,
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A, com sede em Florianópolis SC, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Física sob o nº 08.336.783/0001-90, neste ato representada por seu representante legal
abaixo assinado, simplesmente CONTRATADA, em conformidade com a Lei 8.666/93 e com
Dispensa de Licitação 197/2022, têm, entre si justo e contratado, o que se contém nas cláusulas
seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a dispensa de licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA
SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA DA RUA AZENILDA EUGENIO ALBINO DOS
SANTOS, NO BAIRRO GETULIO VARGAS, E NA RUA MANOEL R. DE LIMA E LUIZ DE SOUZA
RAUEN PINTO - NO BAIRRO BOM JESUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NA
FORMA DO ARTIGO 24 INCISO VIII, DA LEI 8.666/93. e autorização de fornecimento nº
2650/2022.
 
CLAUSULA SEGUNDA - O PRAZO 
O prazo de vigência é a contar da assinatura do presente termo, com término previsto para 180
dias, além das condições a seguir:
Parágrafo Primeiro: O serviço do presente contrato deverá ser prestado a entidade
correspondente após a solicitação do departamento competente, LIVRE DE FRETES IMPOSTOS
ETC.,
Parágrafo Segundo: O não cumprimento dos prazos previstos neste contrato serão aplicadas as
sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e demais condições pré-estabelecidas neste contrato.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
Os recursos para pagamento do objeto do presente contrato estão garantidos, através de
recursos próprios do orçamento do Município de Curitibanos previstos em projeto atividade e de
acordo com as qualificações orçamentárias abaixo:
80-02.005.15.452.18.2061.3.3.90.39.99.00.00.00
 
Todos os pagamentos cumprirão todas as determinações previstas neste contrato e no edital de
Dispensa de Licitação nº 150/2022 conforme descrito baixo:
O Município pagará à CONTRATADA pelo objeto acima descrito, a importância de total de R$
41.109,69 (Quarenta e um mil cento e nove reais e sessenta e nove centavos) a serem pagos
após a prestação de serviço e apresentação de nota fiscal, e solicitação do Departamento
competente, além das condições já previstas neste contrato e no edital de dispensa de licitação
nº 197/2022.
Parágrafo Primeiro: Sem índice de reajuste.
Parágrafo Segundo: O Município efetuará o pagamento dos materiais mencionados neste
contrato por meio de crédito em conta bancária, observadas as disposições previstas neste
contrato.
Parágrafo Terceiro: O Contratado deverá informar através de declaração o nome do Banco,
número da agência e da conta corrente, em nome da contratada para depósito, ficando vedado o
depósito para terceiros.
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CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento ou estabelecidas em lei,
particularmente na Lei nº 8.666, de 21/06/93, e legislação complementar, constituem, ainda,
obrigações do MUNICÍPIO:
I. comunicar quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados a este
CONTRATO;
II. notificar o CONTRATADO por escrito da aplicação de eventual penalidade, nos termos deste
CONTRATO;
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento ou estabelecidas em lei,
particularmente na Lei nº 8.666, de 21/06/93, e legislação complementar, constituem, ainda,
obrigações da CONTRATADA:
1 – Entregar os materiais acima descritos, nas condições previstas no Edital de chamamento de
acordo com a legislação em vigor.
2 - Manter, durante a vigência deste CONTRATO, todas as condições exigidas na ocasião da
contratação (habilitação e proposta), comprovando, sempre que solicitado pelo Fundo, a
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRS) e junto à
Previdência Social (CND) do INSS, Certidão Negativa Municipal, Estadual, Federal, Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas e Quanto a Dívida Ativa da União;
 
CLÁUSULA SEXTA- CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO
Este CONTRATO obrigará e disciplinará os contratantes, seus sucessores e eventuais
cessionários, porém, nenhum deles poderá ceder ou transferir este CONTRATO ou quaisquer
direitos dele decorrentes.
Parágrafo Único
Évedada a cessão de qualquer crédito decorrente do presente CONTRATO e de todo e qualquer
título de crédito, emitido em razão do mesmo, que conterá necessariamente, a cláusula “Não a
Ordem”, tirando-lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se a Prefeitura, de todo e qualquer
pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou
outra modalidade de circulação ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente
CONTRATO e, em hipótese alguma, o Município aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos,
incontinenti, à pessoa jurídica ou física que os houver apresentado.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES
Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo Município ou
inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais ou legais, sem motivo justificado,
a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global deste CONTRATO, em qualquer
hipótese de descumprimento das obrigações estipuladas neste Instrumento;
III - suspensão do direito de licitar e de contratar com a administração municipal, pelo prazo de
até 2 (dois) anos.
Parágrafo Primeiro
As penalidades previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com o inciso II.
Parágrafo Segundo
Quando da aplicação da penalidade prevista no item II, fica o Fundo desde logo autorizado a reter
e compensar, dos créditos do CONTRATADO, o valor da multa devida.
 
CLÁUSULA OITAVA- RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido:
I. por ato unilateral e escrito pelo Município, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVI e
XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93, com a devida motivação, assegurado o contraditório, no prazo
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de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior;
II. por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a
termo, e desde que haja conveniência para o Município;
III. por via judicial, nos termos da legislação.
IV – No final do prazo estabelecido ou ainda na entrega total dos materiais acima descritos,
previstos na cláusula primeira deste contrato.
 
Parágrafo Primeiro
Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93, além
de responder por perdas e danos decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao
pagamento de multa compensatória correspondente a até 10% (dez por cento) do valor total
global atualizado deste CONTRATO, considerada dívida líquida e certa, autorizando o Fundo a
aplicar o disposto no artigo 80, incisos I a IV, da Lei 8.666/93, no que couber.
Parágrafo Segundo
Em caso de rescisão pelos motivos previstos nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que comprovadamente
houver sofrido, tendo ainda o direito, se for o caso, aos pagamentos devidos pela execução do
CONTRATO até a data da rescisão.
 
CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Este CONTRATO representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.
Qualquer ajuste complementar que crie ou altere direitos e obrigações há de ser efetuado por
escrito e assinado pelos representantes de ambas as partes.
Parágrafo Primeiro
Integram o presente CONTRATO as especificações do objeto, proposta de preços e edital de
Dispensa de Licitação nº 197/2022.
Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou
ao exercício de prerrogativa decorrente do CONTRATO não constituirá renúncia ou novação nem
impedirá a parte de exercer seu direito a qualquer tempo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA- FORO
Fica eleito o foro da comarca de Curitibanos, para solucionar eventuais litígios decorrentes deste
CONTRATO, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Curitibanos, 20 de outubro de 2022
 
 
 
Kleberson Luciano Lima                                                             Celesc Distribuição S.A
  Prefeito Municipal                                                                                   Contratada
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O presente contrato cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei Federal No.
8.666/93, pelo que, de acordo com o artigo 38 parágrafo único da referida Lei o dou como
aprovado.
Curitibanos, 20 de outubro de 2022
 
 
 
     Herlon Adalberto Rech
Procurador Geral do Município
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TERMO DE CONTRATO Nº 329/2022 (SEQ. 14403
Publicação Nº 4265635

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E6CCF53FEA03C39D598B28E53875C96F3A14ED5A

 

TERMO DE CONTRATO Nº 329/2022
 
CONTRATO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E CONSTRUTORA AZTECA LTDA.
 
O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua
Cel. Vidal Ramos, 860, em Curitibanos SC, inscrito na CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, neste
ato representada por seu titular Kleberson Luciano Lima, doravante denominado simplesmente de
MUNICÍPIO e de outro lado CONSTRUTORA AZTECA LTDA, neste ato representado na forma
de seu Estatuto Social; doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com sede na
cidade de Curitibanos SC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº
40.633.099/001-83, neste ato representada pelo sócio, observado o disposto em seu
contrato/estatuto social, em conformidade com a Lei 8.666/93 e com a TOMADA DE PREÇOS nº
180/2022, têm, entre si justo e contratado, o que se contém nas cláusulas seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente contrato que possui regime de execução é empreitada por preço global, tem por
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
MUSEU HISTÓRICO ANTÔNIO GRANEMANN DE SOUZA, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO E ANEXO I DESTE EDITAL.
 
O município poderá exigir da empresa vencedora para que apresente no ato da assinatura do
contrato, prestação de garantia quanto à execução da obra, no valor de 5% (cinco) por cento do
valor contratado, conforme artigo 56 da Lei 8.666/93, a garantia poderá ser realizada em uma das
seguintes formas: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; seguro-garantia, na forma da
legislação aplicável ou fiança bancária, conforme art. 56 da lei n. 8.666/93; Se for realizado
caução em dinheiro, deverá ser efetuado no Departamento de Tesouraria da Prefeitura Municipal
de Curitibanos. Fica ciente que se houver, aditivo de prazo ou valor, deverá ser apresentada nova
apólice, sob pena de aplicação de multa.
Será aplicada multa 1% (um por cento) ao dia, à licitante caso não apresente a garantia no prazo
estipulado pelo município.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
O prazo para execução do presente contrato é a contar de sua assinatura, com término previsto
para 150 dias corridos.
A vigência contratual é a contar de sua assinatura, com término previsto para 30 dias além do
prazo de execução contratual.
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO 
A CONTRATADA realizará os serviços objeto do presente CONTRATO de acordo com os prazos
previstos nos memoriais descritivos em anexo, que ficam fazendo parte integrante do presente
contrato, contados a partir da assinatura da ordem de serviço devidamente emitida para cada
item, o qual se dará mediante a apresentação dos documentos adiante descritos, que deverão ser
apresentados em até 10 (dez) dias da data da assinatura deste Instrumento:
a) Comunicação escrita, por parte da Contratada, à Delegacia Regional do Trabalho, conforme
legislação pertinente;
b) Apresentação de declaração da CONTRATADA indicando o nome do profissional responsável
pela execução dos serviços;
c) Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRT perante o CREA/SC ou
CAU/SC, devidamente quitada, relativa ao registro dos serviços contratados e do profissional
responsável pela sua execução; e
d) – Declaração informando nome número de registro do CREA/CAU, CPF e Identidade do
responsável pela execução da obra.
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Parágrafo Primeiro
ACEITE PROVISÓRIO - Serão considerados aceitos provisoriamente, os serviços concluídos em
cada uma das etapas descritos no Anexo I deste CONTRATO, após a realização de vistorias,
medições e testes por parte do município, visando comprovar a perfeita execução do objeto deste
CONTRATO. Os aceites provisórios são parciais, não desobrigando a CONTRATADA de realizar
reparos futuros e nem de outras responsabilidades advindas deste Instrumento.
 
Parágrafo Segundo
ACEITE DEFINITIVO - Serão considerados aceitos definitivamente, os serviços concluídos no
Museu, descritos no Anexo I deste CONTRATO, após o aceite provisório dos mesmos por parte
do município. O aceite definitivo ocorrerá no período de até 30 (trinta) dias após o término dos
serviços previsto no prazo contratual. Neste período, a CONTRATADA cumprirá eventuais
exigências formuladas. Após o cumprimento das mesmas será emitido, pelo município, o Termo
de Aceitação do objeto deste CONTRATO.
 
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO
Os recursos para pagamento do objeto do presente contrato estarão garantidos através de
dotações próprias do orçamento vigente de acordo com as qualificações orçamentárias:
 
104-02.007.23.695.26.1046.4.4.90.00 4.4.9.51.07.00.00.00
 
Todos os pagamentos cumpriram todas determinações da Lei nº 9.711/98 e O.S nº 203/INSS, e
demais legislação aplicáveis a espécie sendo efetuados conforme descrito abaixo:
 
O Município pagará à CONTRATADA pela execução total dos serviços ora pactuados o valor de
R$ 256.442,63 (Duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta
e três centavos) referente a mão de obra e R$ 508.024,77 (Quinhentos e oito mil e vinte e quatro
reais e setenta e sete centavos) referente a material, totalizando R$ 764.467,40 (Setecentos e
sessenta e quatro reais e quarenta centavos) conforme medições planilha de preços e
cronograma, respectivamente anexos ao presente CONTRATO, observados os seguintes
critérios:
a) -Cronograma de distribuição de recursos financeiros para pagamento mensal proporcional ao
valor total, podendo ainda sofrer alterações no convênio durante a execução do contrato; 
b) -As medições serão constituídas dos somatórios percentuais atribuídos ao cronograma físico-
financeiro e conforme os valores constantes na planilha de preços, cujos serviços tenham sido
efetivamente realizados até aquela data.
 
Parágrafo Primeiro
O município reserva-se no final da obra o direito de reter 5 (cinco) por cento do valor total da obra
condicionada a apresentação da CND do INSS da obra e demais comprovantes aplicáveis a
espécie.
Do valor referente à mobilização da obra e ao de cada medição, o município poderá reter
correspondente a 1% (um por cento), sendo que o somatório das retenções somente será pago
após o aceite definitivo do objeto do CONTRATO, e com a apresentação de quitação junto aos
órgãos competentes.
 
Parágrafo Segundo
Após a realização de cada medição, o município emitirá a planilha de acompanhamento
correspondente aos serviços executados.
 
Parágrafo Terceiro
Para solicitação das medições, a CONTRATADA notificará o Município por escrito, com 5 (cinco)
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dias úteis de antecedência. A emissão de qualquer Nota Fiscal/Fatura somente ocorrerá após a
realização da medição a ela correspondente e manifestada no Diário de Obras. Nas medições
que envolvam fornecimento e instalação de equipamentos, a CONTRATADA deverá comprovar o
pagamento total dos mesmos aos respectivos fornecedores, por meio de nota fiscal.
 
Parágrafo Quarto
Os aceites das etapas são parciais, não desobrigando a CONTRATADA de reparos futuros e nem
de outras responsabilidades contratuais.
A Contrata deverá restaurar qualquer defeito que vier a comprometer a pavimentação, sendo de
inteira responsabilidade da contratada tal serviço, isentando o município desta responsabilidade.
O prazo de garantia de execução do serviço é de 5 (cinco) anos a contar do aceite definitivo da
prestação de serviços.
 
Parágrafo Quinto
O aceite definitivo ocorrerá no período de até 30 (trinta) dias após o término dos serviços previsto
no prazo contratual. Neste período, a CONTRATADA cumprirá eventuais exigências formuladas
pelo município. Após o cumprimento das mesmas será emitido, pelo município, o Termo de
Aceitação do objeto contratual.
 
Parágrafo Sexto
No valor ajustado no caput desta cláusula estão incluídos todos o tributos, contribuições fiscais e
parafiscais, materiais, ferramentas, máquinas, mão de obra, bem como quaisquer outras
despesas necessárias à execução dos serviços e obra de engenharia previstos neste
CONTRATO.
 
CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO
O Município efetuará o pagamento dos serviços executados por meio de crédito em conta
bancária, observadas as disposições da Cláusula Terceira deste CONTRATO, em até 10 (dez)
dias úteis contados a partir da data de ateste dos referidos serviços constantes da Nota
Fiscal/Fatura, da seguinte forma:
 
Parágrafo Primeiro
A CONTRATADA, entregará no protocolo do Município, no mínimo, duas vias da Nota
Fiscal/Fatura referente à prestação dos serviços relativos ao objeto deste CONTRATO, fazendo
constar, obrigatoriamente, número e data da OCS – Ordem de Compra/Serviço, nome do Banco,
número da agência e da conta corrente, ficando condicionado à aprovação do cumprimento das
atividades previstas pelo município do CONTRATO indicado no inciso IV da Cláusula Quinta.
 
Parágrafo Segundo
Deverão ser anexados à Nota Fiscal/Fatura, referida no Parágrafo anterior, as cópias das guias
de recolhimento do FGTS e do INSS, relativas aos profissionais da CONTRATADA alocados na
execução do objeto deste CONTRATO.
 
Parágrafo Terceiro
Caso o município não efetue o pagamento da forma prevista na Cláusula Terceira, aos valores
devidos serão acrescidos de juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, “pro rata tempore”,
calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento ou estabelecidas em lei,
particularmente na Lei nº 8.666, de 21/06/93, e legislação complementar, constituem, ainda,
obrigações do MUNICÍPIO:
I. comunicar quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados a este
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CONTRATO;
II. fiscalizar a execução do objeto do CONTRATO;
III. notificar a CONTRATADA por escrito da aplicação de eventual penalidade, nos termos deste
CONTRATO;
 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento ou estabelecidas em lei,
particularmente na Lei nº 8.666, de 21/06/93, e legislação complementar, constituem, ainda,
obrigações da CONTRATADA:
I. Manter, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado De
Santa Catarina – CREA/SC ou CAU/SC, o registro dos serviços contratados e de seu profissional
responsável pela execução, durante toda a vigência e condições do CONTRATO com o
município, fornecendo a via específica de cliente da Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART devidamente paga;
II. Requerer, junto aos órgãos competentes, a autorização para execução de quaisquer atividades
envolvidas na prestação dos serviços objeto deste CONTRATO, responsabilizando-se pelo
cumprimento dos mesmos;
III. Designar 1 (um) empregado como responsável pelo CONTRATO firmado com o Município,
para participar de reuniões de acompanhamento do CONTRATO;
IV. Manter, sempre, 1 (um) encarregado na obra;
V. Encaminhar ao local da obra, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO, o responsável técnico
pela execução do objeto deste CONTRATO, para análise em conjunto do andamento dos
trabalhos ou outras providências cabíveis;
VI. Substituir, às suas custas, os funcionários que, a critério do MUNICÍPIO, apresentarem
comportamento inadequado, ou, em algum momento, desrespeitarem as condições a eles
inerentes;
IX. Responsabilizar-se por todos os cuidados relativos à segurança de seus funcionários, mesmo
daqueles cujos serviços forem subcontratados por ela. Visando prevenir acidentes, sempre
deverão ser utilizados todas normas de segurança em serviços de construção civil do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social.
X. Manter atualizados os registros e anotações trabalhistas dos profissionais alocados à obra, e
exibi-los sempre que exigidos pelo MUNICÍPIO;
XI. Arcar com todas as despesas de alocação e transporte de sua equipe, inclusive materiais,
equipamentos e ferramentas, bem como aquelas relativas a cópias de suas propostas e/ou
detalhamentos;
XII. Obedecer, rigorosamente, ao estabelecido pelo MUNICÍPIO;
XIII. Confirmar todas as medidas nos locais envolvidos no objeto do CONTRATO;
XIV. Executar quaisquer modificações das especificações ou do projeto somente após a
aprovação das mesmas pelo MUNICÍPIO;
XV. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios, instalações e mão de
obra qualificada necessários à total e perfeita execução dos serviços, inclusive no que se refere à
limpeza durante e após o término dos mesmos;
XVI- O material em trânsito deverá ficar depositado em local a ser determinado, cabendo, à
CONTRATADA, as providências necessárias para a segurança do mesmo;
XVII. Reparar quaisquer danos, comprovadamente, de sua responsabilidade, quer sejam
ocasionados por materiais, equipamentos e/ou mão de obra ou decorrentes de ação ou omissão,
inclusive negligência, imperícia, imprudência ou desídia, casual ou proposital, que tenham sido
causados a quaisquer equipamentos e instalações a terceiro, bem como por erros ou falhas na
execução ou administração dos serviços envolvidos no objeto do CONTRATO;
XVIII. Entregar todos os serviços, após concluídos, em perfeito estado de conservação e limpeza.
Todas as instalações, equipamentos e aparelhos instalados deverão apresentar condições
normais de operação e estar, quando for o caso, definitivamente conectadas às redes de serviços
públicos (água, esgoto, energia elétrica, etc.);
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XIX. Repassar ao município todos os certificados de garantia e folhetos técnicos dos
equipamentos a serem fornecidos e instalados;
XX. Fornecer, ao término da execução dos serviços, todos os projetos e/ou detalhamentos 
representando, integralmente, a situação final de todas as instalações, materiais e equipamentos
abrangidos no CONTRATO;
XXI. Fornecer e manter atualizado o Diário da Obra, permanentemente disponível, transcrevendo,
diariamente, a ocorrência de fatos relevantes ocorridos no local dos serviços, o qual deverá ser
entregue ao município quando da conclusão dos mesmos;
XXII. Manter, durante a vigência deste CONTRATO, todas as condições exigidas na ocasião da
contratação (habilitação e proposta), comprovando, sempre que solicitado pelo município, a
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRS) e junto à 
Previdência Social (CND) do INSS;
XXIII. Observar todas as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e descritas na
Proposta apresentada, Anexos I e II a este Instrumento.
XXIV – Instalar no local da obra as suas custas placa indicativa em local destacado e visível,
conforme modelo padrão do Estado.
XXV. Deverá ser entregue ao Responsável Técnico Fiscal da Obra, impreterivelmente,
antes do início dos serviços, o Registro de Funcionários, devendo atualizá-lo por todo o
período da execução da mesma;
XXVI. o Município poderá exigir o responsável técnico da contratada tanto quanto for
necessário, devendo o mesmo estar disponível à Fiscalização durante todo o período da
execução da obra, sendo que, os assuntos de projetos, dúvidas ou sugestões técnicas
serão tratados somente com o Responsável Técnico da Empresa (Engenheiro Civil e/ou
Arquiteto);
XXVII. A empresa deverá solicitar à Fiscalização a medição da etapa da obra por escrito
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência. A medição deverá ser acompanhada “in
loco” impreterivelmente pelo Responsável Técnico da Empresa (Engenheiro Civil e/ou
Arquiteto), e após assinada e carimbada pelo mesmo.
XXVIII. O responsável técnico da empresa deverá enviar, no mínimo, mensalmente,
relatório do andamento da obra com fotos dos serviços executados;
 
CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS À PRESTAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS
A CONTRATADA obriga-se a garantir os materiais e os serviços prestados por 60 (sessenta)
meses, a contar da data do aceite definitivo. Neste período a CONTRATADA compromete-se a
reparar ou a refazer qualquer trabalho que apresentar defeito advindo da má qualidade dos
materiais ou da má execução dos serviços, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação
efetuada pelo município.
 
CLÁUSULA NONA - ÔNUS FISCAIS
Constitui, também, obrigação da CONTRATADA o pagamento de todos os tributos, contribuições
fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre este
CONTRATO ou seu objeto, podendo o município, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA
a comprovação de sua regularidade. Fica, desde logo, convencionado que o município poderá
descontar, de qualquer crédito da CONTRATADA a importância correspondente a eventuais
pagamentos desta natureza, que venha a efetuar por imposição legal.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO
Este CONTRATO obrigará e disciplinará os contratantes, seus sucessores e eventuais
cessionários, porém, nenhum deles poderá ceder ou transferir este CONTRATO ou quaisquer
direitos dele decorrentes.
Parágrafo Único
Évedada a cessão de qualquer crédito decorrente do presente CONTRATO e de todo e qualquer
título de crédito, emitido em razão do mesmo, que conterá necessariamente, a cláusula “Não a
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Ordem”, tirando-lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se o município, de todo e qualquer
pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou
outra modalidade de circulação ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente
CONTRATO e, em hipótese alguma, o município aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos,
incontinenti, à pessoa jurídica ou física que os houver apresentado.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESPONSABILIDADE TRABALHISTA
Fica estabelecido que a CONTRATADA é considerada, para todos os fins e efeitos jurídicos,
como única e exclusiva empregadora, afastado o município, em qualquer hipótese, da
responsabilidade trabalhista e previdenciária.
Parágrafo Único
A CONTRATADA se obriga a reembolsar o município de todas as despesas que este tiver,
decorrente de:
I - reconhecimento judicial de indenização administrativa.
II - reconhecimento judicial ou administrativo de solidariedade ou subsidiariamente do município,
no cumprimento da obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias da CONTRATADA;
III - indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, materiais ou
institucionais, causados pela CONTRATADA ou seus prepostos na execução dos serviços objeto
deste CONTRATO.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES
Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo município ou
inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais ou legais, sem motivo justificado,
a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global deste CONTRATO, em qualquer
hipótese de descumprimento das obrigações estipuladas neste Instrumento;
III - suspensão do direito de licitar e de contratar com a administração municipal, pelo prazo de
até 2 (dois) anos.
Parágrafo Primeiro
As penalidades previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com o inciso II.
Parágrafo Segundo
Quando da aplicação da penalidade prevista no item II, fica o município desde logo autorizado a
reter e compensar, dos créditos da CONTRATADA, o valor da multa devida.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido:
I. por ato unilateral e escrito pelo município, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVI e
XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93, com a devida motivação, assegurado o contraditório, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior;
II. por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a termo,
e desde que haja conveniência para o município;
III. por via judicial, nos termos da legislação.
Parágrafo Primeiro
Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93, além
de responder por perdas e danos decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao
pagamento de multa compensatória correspondente a até 10% (dez por cento) do valor total
global atualizado deste CONTRATO, considerada dívida líquida e certa, autorizando o município
a aplicar o disposto no artigo 80, incisos I a IV, da Lei 8.666/93, no que couber.
Parágrafo Segundo
Em caso de rescisão pelos motivos previstos nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que comprovadamente
houver sofrido, tendo ainda o direito, se for o caso, aos pagamentos devidos pela execução do
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Dionisio Cerqueira

Prefeitura

CCA - CERTIDAO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL PROT CONDER Nº 1871/2022
Publicação Nº 4264470

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CCA – CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/CCA PROTOCOLO Nº 1871/2022 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, 
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de CCA – CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, com prazo de 
validade até 29/setembro/2026, formulado pelo empreendedor, de acordo com a Resolução CONSEMA nº 150/2019, declara para os devidos 
fins o empreendimento/atividade: 34.11.04 - Produção de energia solar fotovoltaica no solo. Pot. Poluidor/Degradador Ar: P Água: P Solo: 
P Geral: P Porte Pequeno: 3 ≤ AE(3) ≤10 (RAP) - Abaixo do Porte Pequeno, área de 0,0048 há , Matrícula C.R.I nº 6.631, com localização 
nas Latitude 26°21'57.00"S e Longitude 53°36'58.64"O, situado na Linha Caçador, Zona Rural no Município de Dionísio Cerqueira, estado de 
Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, 
localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 14 De outubro de 2022.
Prefeito(a) Municipal

EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE PROT Nº 1664/2022
Publicação Nº 4264450

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE - RETIFICAÇÃO
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 1.664/2022 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 
10, VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com 
prazo de validade de 12 meses a partir de 20/SETEMBRO/2022, formulado pelo empreendedor, de acordo com a Resolução CONSEMA nº 
150/2019, declara para os devidos fins o empreendimento/atividade: Condomínios comerciais horizontal com área edificada de 10.416,77m² 
composto de um mercado e 18 salas comerciais. Localizado em município que possui rede de esgotamento sanitário e plano diretor mu-
nicipal. Com localização nas coordenadas geográficas Latitude 26°15'26.5"S e Longitude 53°37'52.6"W, com endereço na Rua Paraná, 47, 
centro, Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para 
consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital 
atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 20 de setembro de 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito(a) Municipal

EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE PROT Nº 1756/2022
Publicação Nº 4264454

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE -
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 1.756/2022 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, 
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo 
de validade de 12 meses a partir de 27/setembro/2022, formulado pelo empreendedor, de acordo com a Resolução CONSEMA nº 150/2019, 
declara para os devidos fins o empreendimento/atividade: Desmembramento do lote urbano n° 308, da gleba n° 5, com a área de 3.959,00 
m². Sendo que será formado o Lote nº 308 -A com área de 1.959,00 m 2 , e tendo o Lote nº 308 com área remanescente de 2.000,00 m 
2, com localização nas coordenadas geográficas Latitude 26°17'58.8"S e Longitude 53°32'36.3"W, com endereço na Rua Ervino Schardong, 
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Distrito de Idamar, Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível 
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este 
edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 27 de setembro de 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito(a) Municipal

EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE PROT Nº 1763/2022
Publicação Nº 4264458

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE -
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 1.763/2022 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 
10, VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com 
prazo de validade de 12 meses a partir de 20/SETEMBRO/2022, formulado pelo empreendedor, de acordo com a Resolução CONSEMA nº 
150/2019, declara para os devidos fins o empreendimento/atividade: Desmembramento de área urbana. A pretensão é desmembrar (ma-
trícula 18.436) a área em 4 parcelas de diferentes áreas; Área 01 - 860,61 m 2 ; Área 02 - 1.048,46 m 2 ; Área 03 - 1.200,61 m 2 ; Área 
04 - 5.274,08 m 2 , sendo esta área contempla a área de preservação permanente (4.108,10 m 2 ) e área útil 1.165,98 m 2 com localização 
nas coordenadas geográficas Latitude 26°15'55.0"S e Longitude 53°37'31.6"W, com endereço na Rua AV. Washington Luís, S/N, e BR 163 
- Bairro Primeiro de Maio, Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra 
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, 
SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 28 de setembro de 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito(a) Municipal

EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE PROT Nº 1772/2022
Publicação Nº 4264459

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE -
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 1.772/2022 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 
10, VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com 
prazo de validade de 12 meses a partir de 20/SETEMBRO/2022, formulado pelo empreendedor, de acordo com a Resolução CONSEMA nº 
150/2019, declara para os devidos fins o empreendimento/atividade: obras de pavimentação asfáltica na Rua Rio Grande do Sul, na ex-
tensão entre a Rua Paraná e a Avenida Washington Luiz Com localização nas coordenadas geográficas Latitude 26°15'29.5"S e Longitude 
53°37'56.1"W, com endereço na Rua Rio Grande do Sul, centro, Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, sendo que o 
processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo 
Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do 
CONSEMA/SC.

Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 27 de setembro de 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito(a) Municipal

EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC
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DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE PROT Nº 1821/2022
Publicação Nº 4264460

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE -
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 1.821/2022 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, 
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo 
de validade de 12 meses a partir de 07/outubro/2022, formulado pelo empreendedor, de acordo com a Resolução CONSEMA nº 150/2019, 
declara para os devidos fins o empreendimento/atividade: imunização e controle de pragas urbanas, com localização nas coordenadas ge-
ográficas Latitude 26°15'17.3"S e Longitude 53°38'24.3"W, com endereço na Rua Mario Claudio Turra, Nº 238, Bairro: Centro, Município de 
Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Depar-
tamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as Resoluções 
nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 07 de outubro de 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito(a) Municipal

EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE PROT Nº 1894/2022
Publicação Nº 4264462

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE -
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 1.894/2022 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, 
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, com prazo 
de validade de 12 meses a partir de 20/outubro/2022, formulado pelo empreendedor, de acordo com a Resolução CONSEMA nº 150/2019, 
declara para os devidos fins o empreendimento/atividade: comércio de frutas, com localização nas coordenadas geográficas, Latitude 
26°16'00.8"S e Longitude 53°37'37.4"W, BR 163, acesso ao porto seco, n° 970, Bairro Primeiro de Maio, Município de Dionísio Cerqueira, 
estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do 
CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, 
nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 20 de outubro de 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito(a) Municipal

EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

LAP - LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - PROTOCOLO CONDER 1592/2022
Publicação Nº 4264466

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAP – LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/LAP PROTOCOLO Nº 1592/2022 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, 
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de LAP – LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, com prazo de validade 12(doze)
meses contados a partir de 02/março/2022, formulado pelo empreendedor, Resolução CONSEMA nº 150/2019, declara para os devidos fins 
que o empreendedor Leonardo Rafael dos Santos e Daniela R. Weiss Ramos CPF: 089.XXX.XXX-26 e 101.XXX.XXX-62, declarou nos termos 
da Resolução CONSEMA N° 99/2017 o empreendimento, Atividade: 01.54.00 - Granja de suínos – terminação. Porte Médio: 900 < CmáxC 
< 2000 (RAP). Potencial Poluidor Geral: G. – capacidade de 1320 animais, coordenadas geográficas Latitude e Longitude: 26°22'33.5"S 
53°39'40.3"W, MATRICULA CRI N° 1.144, situado na Linha Cordilheira, s/n, Bairro: Interior/Zona Rural, no Município de Dionísio Cerqueira, 
estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do 
CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, 
nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 20 de outubro De 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal
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EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

PUBLICAÇÃO ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE - LAI - MULTILOG BRASIL S.A PROTOCOLO CONDER 1910 2021
Publicação Nº 4264435

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAP – LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/LAP PROTOCOLO Nº 1.910/2021 CONDER
ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, 
VIII), torna público que o município deferiu a ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE do empreendedor Multilog Brasil S.A, CNPJ: 60.xxx.xxx/0001-
79 para o empreendedor Primeinvest Empreendimentos Imobiliários S.A CNPJ: 09.xxx.xxx/0001-92 - relativo a LAP – LICENÇA AMBIENTAL 
PRÉVIA, com prazo de validade 12(doze)meses contados a partir de 02/março/2022, formulado pelo empreendedor, Resolução CONSEMA 
nº 150/2019, que declara para os devidos fins nos termos da Resolução CONSEMA N° 99/2017 o empreendimento, 47.84.00 - Terminal 
rodoviário de carga onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade. Pot. Poluidor/De-
gradador: Ar: M Água: P Solo: P Geral: M Porte Grande: AU (3) ≥ 5,0 (EAS) coordenadas geográficas Latitude: 26°16'28.1"S e Longitude: 
53°35'10.7"W, MATRICULA CRI N° -18.312, situado BR 163, Linha Separação, Imóvel Rural nº 112 -D, Gleba 04 Bairro: Interior/Zona Rural, 
no Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta 
junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende 
as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 21 de setembro de 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal

EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

PUBLICAÇÃO ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE - LAI - MULTILOG BRASIL S.A PROTOCOLO CONDER 925 2022
Publicação Nº 4264432

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAI – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/LAI PROTOCOLO Nº 925/2022 CONDER
ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 
10, VIII), torna público que o município deferiu o pedido de ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE do empreendedor Multilog Brasil S.A, CNPJ: 
60.xxx.xxx/0001-79 para o empreendedor Primeinvest Empreendimentos Imobiliários S.A CNPJ: 09.xxx.xxx/0001-92 - relativo a LAI – LI-
CENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO, com prazo de validade 24(VINTE E QUATRO)meses contados a partir de 22/agosto/2022, formulado 
pelo empreendedor, Resolução CONSEMA nº 150/2019, que declara para os devidos fins nos termos da Resolução CONSEMA N° 99/2017 o 
empreendimento, 47.84.00 - Terminal rodoviário de carga onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano 
Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área 
objeto da atividade. Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: P Solo: P Geral: M Porte Grande: AU (3) ≥ 5,0 (EAS) coordenadas geográficas 
Latitude: 26°16'28.1"S e Longitude: 53°35'10.7"W, MATRICULA CRI N° -18.836, situado BR 163, Linha Separação, Imóvel Rural nº 112 -E, 
Gleba 04 Bairro: Interior/Zona Rural, no Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento 
encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São 
Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 21 De setembro de 2022.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal

EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC
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Doutor Pedrinho

Prefeitura

LEI Nº 978/2022
Publicação Nº 4264427

LEI nº 978, de 18 de outubro de 2022.
Ratifica adesão ao Programa de Fomento à Especialização Profissional para a Atenção Primária à Saúde de Santa Catarina – PFEPAPS-SC, 
institui e autoriza o pagamento de bolsa de contrapartida aos medicos residentes, e dá outras providências.

O PREFEITO DE DOUTOR PEDRINHO, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Verea-
dores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica ratificada a adesão ao Programa de Fomento à Especialização Profissional para a Atenção Primária à Saúde de Santa Catarina 
(PFEPAPS-SC), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), visando o provimento, aperfeiçoamento e a especialização em área 
profissional, ou afim, da saúde, que funcionará sob a co-responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Doutor 
Pedrinho - SC.

Art. 2º - Fica instituído e autorizado o pagamento de bolsa, de caráter indenizatório, destinada aos médicos residentes que atuarem no 
âmbito municipal da rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS.

§ 1º - Aos médicos residentes será concedida bolsa no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais como forma de com-
plementação e/ou contrapartida para alimentação e moradia, pelo Município de Doutor Pedrinho (SC), por meio do Fundo Municipal de 
Saúde - FMS.

§ 2º - Por se tratar de bolsa, de caráter indenizatório, não haverá incidência de encargos sociais e tributários, bem como pagamento de 13º 
(décimo terceiro) salário, férias, adicional de 1/3 (um terço) de férias ou demais direitos trabalhistas, com exceção do direito de 30 (trinta) 
dias de recesso a cada período de 12 (doze) meses de atuação no Município, mantido o pagamento da respectiva bolsa durante o gozo do 
recesso.

§ 3º - O valor da bolsa será atualizado pelo mesmo índice e na mesma data base da revisão ou reposição salarial aos servidores públicos 
municipais.

Art. 3º - O recrutamento e seleção dos médicos residentes ficará a cargo da Instituição Formadora parceira do programa.

Parágrafo Único – Compete ao Município designar preceptor médico para supervisionar o residente médico, por ato normativo interno.

Art. 4º - São requisitos mínimos para a concessão de bolsas aos médicos residentes:

I – ter sido selecionado por edital público da instituição de ensino parceira;

II - cumprir a carga horária semanal determinada pelo Plano Político Pedagógico do Programa de formação correspondente.

Art. 5º - Serão requisitos mínimos para a designação de preceptoria:

I – vinculação funcional ao quadro de pessoal em atividade na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;

II – possuir especialidade em Medicina de Família e Comunidade ou em Atenção Primária a Saúde, ou ter notório saber comprovado por 
tempo de experiência mínimo de três anos em exercício profissional na Estratégia Saúde da Família;

III – cumprir carga horária semanal de 40 (quarenta) horas na rede de saúde do município, incluindo-se nesta o mínimo de 04 (quatro) 
horas de atividades de preceptoria.

§ 1º - O preceptor designado vincula-se ao bolsista residente durante o período de cada residência, a contar do início das atividades no 
programa.

§ 2º - Eventual remuneração de preceptoria aos profissionais ativos vinculados ao quadro funcional do Município não se incorpora, em hi-
pótese alguma, aos seus vencimentos, nem serão considerados para cálculo de qualquer vantagem remuneratória.

Art. 6º - A participação no PFEPAPS-SC e demais programas de formação profissional no âmbito da Atenção Primária à Saúde no Município 
de Doutor Pedrinho (SC) não acarretará, em hipótese alguma, vínculo empregatício e/ou trabalhista com a Administração Municipal.

Parágrafo Único - As atividades desenvolvidas pelos bolsistas, no âmbito da gestão municipal do SUS, serão executadas, exclusivamente, 
dentro do Plano Político Pedagógico de cada Programa.

Art. 7º - O PFEPAPS-SC e demais programas de formação profissional no âmbito da Atenção Primária à Saúde concederá bolsas aos 
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residentes pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses, a contar do início das atividades do médico residente no programa.

Art. 8º - As despesas com a presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no Orçamento-Programa 
anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Art. 9º - Havendo necessidade, esta Lei será regulamentada por ato do Poder Executivo Municipal.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 18 de outubro de 2022; 34º ano de Fundação; 33º ano de Emancipação Política.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito de Doutor Pedrinho/SC.

A presente Lei foi devidamente registrada e publicada na forma determinada pela legislação vigente.

JOÃO OSLIN ODORIZZI
Chefe de Gabinete.

PORTARIA Nº 231/2022
Publicação Nº 4264408

PORTARIA no 231, de 20 de outubro de 2022
Concede Progressão por Qualificação Profissional a Servidora Pública Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 c/c artigo 72, II, 
da Lei Orgânica do Município, promulgada em 04 de Abril de 1.990; com fundamento no artigo 11 da Lei Complementar nº 32, de 06 de 
abril de 2004, e alterações; e
Considerando-se
- o requerimento formulado pela servidora com a comprovação dos cursos de atualização ou aperfeiçoamento realizados;
- a expedição de Parecer Jurídico favorável ao pleito da requerente;

RESOLVE:
Conceder promoção por qualificação profissional, a servidora do Município de Doutor Pedrinho, abaixo identificada, como segue:

SERVIDOR(A) EMPREGO PÚBLICO A CONTAR DE:
REFERÊNCIA / CLASSE
Atual Progressão

Lourena Nones Bidone Bioquímica outubro/2022 5 - AB 5 - AC

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 20 de outubro de 2022; 34o ano de Fundação; 33o ano de Emancipação Política.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito de Doutor Pedrinho/SC.

PORTARIA Nº 232/2022
Publicação Nº 4264409

PORTARIA no 232, de 20 de Outubro de 2022.
Altera o período de contratação em caráter temporário nas funções do emprego público de Professor I.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 c/c artigo 72, II, da 
Lei Orgânica do Município, promulgada em 04/04/1990, fundamentado no art. 37, IX, da CF e na LC nº 47/2006; e
Considerando-se:
- a necessidade de substituição da servidora que afastou-se temporariamente para gozo de férias regulares, bem como a ausência de 
servidores efetivos para substituição;
- a caracterização da necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no art. 2º, incisos VI, VIII, “c”, e IX da Lei Comple-
mentar n° 47, de 14/06/2006
- a urgência da contratação para manutenção dos serviços públicos do ensino fundamental prestados pela Secretaria de Educação;
- a inexistência de candidatos ou interessados aprovados em processos seletivos ou concursos para esta função, e o cadastramento de 
candidato(a) habilitado(a), através de curriculum vitae;

RESOLVE:
Alterar o período de contratação da servidora EVALDA DE FATIMA BARATIERI POMPEO, nas funções do emprego público de Professor I, com 
carga horária de 40 horas semanais, previsto na Portaria nº 136, de 02/06/2022, alterado pela Portaria nº 182, de 14/07/2022 e Portaria 
nº 221, de 28/09/2022, que passa a ser de 06/06/2022 à 16/12/2022.

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 20 de outubro de 2022; 34o ano de Fundação; 33o ano de Emancipação Política.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito de Doutor Pedrinho/SC.
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Ermo

Prefeitura

PORTARIA Nº 255, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263928

PORTARIA Nº 255, de 13 de outubro de 2022.
Concede Licença Prêmio aos Servidores que especifica.

PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no 
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 91 da Lei Complementar Nº 039, de 01 de agosto de 2018;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença Prêmio de 15 (quinze) dias aos servidores, referente ao período aquisitivo de 17/12/2018 a 16/12/2020, a serem 
gozadas conforme abaixo especificados:
Nome: Matrícula: Período de gozo
Alice Mezzari Serafim nº. 344 16/09/2022 a 30/09/2022
Aline Mezzari Serafim nº. 342 03/10/2022 a 17/10/2022

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 13 de outubro de 2022.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 256, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263929

PORTARIA Nº 256, de 18 de outubro de 2022.
Concede Licença Prêmio a Servidor que especifica.

PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no 
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 91, da Lei Complementar nº 039, de 01 de agosto de 2018;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença Prêmio de 15 (quinze) dias a servidor(a) EDINÉIA MACHADO SIMÃO, matricula n° 174, referente ao período aqui-
sitivo de 17/12/2018 a 16/12/2020, a serem gozadas de 18 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 18 de outubro de 2022.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças
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Erval Velho

Prefeitura

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 006/2022
Publicação Nº 4264863

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8CA7791EAF093FEFC31256D99BCD413E414423FD
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°006/2022
Código registro TCE: 8CA7791EAF093FEFC31256D99BCD413E414423FD

CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO.

O Prefeito Municipal do Município de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, Exmo. Senhor Severino Jaime Schmidt, torna público a Tomada 
de Preços n° 006/2022 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a ser processada e julgada em conformidade com a Lei n° 8.666, de 1993 e suas 
alterações.

A abertura dos Envelopes de documentos para habilitação e propostas de preços, dar-se-á a partir das 13h00min do dia 08 de novembro de 
2022, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Erval Velho, sita à Rua Nereu Ramos, n° 204, Centro, Erval Velho, 
SC, 89.613-000. O prazo para os proponentes apresentarem os envelopes de documentos para habilitação e propostas de preço será até às 
13h00min do dia 08 de novembro de 2022.

CAPITULO I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Art. 1st - O objeto da presente licitação é a CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERVAL 
VELHO.

§ 1st - O valor global previsto para a execução dos serviços, conforme consta das respectivas planilhas orçamentárias em anexo, será de 
R$ 577.627,65 (Quinhentos e setenta e sete mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos).

§ 2nd - Os projetos, memoriais e orçamentos foram desenvolvidos pela Equipe de Engenharia e Topografia da AMMOC – Associação dos 
Municípios do Meio Oeste de Santa Catarina, sob a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos engenheiros civis funcionários da 
associação e identificados nos documentos referidos.

§ 3rd - O Município de Erval Velho, SC efetuará o pagamento com recursos próprios.

CAPITULO II - DA FORMA DE EXECUÇÃO

Art. 2nd - Da execução dos serviços:
a) Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos deverão ser cumpridas na íntegra.
b) Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes no Sistema 
CONFEA/CREA’s e CAU, as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos 
projetos e serviços ora licitados, bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de con-
trole e demais aplicáveis à espécie.
c) Todo o material a ser utilizado deverá ser de boa qualidade e ter aprovação prévia por parte da municipalidade, que poderá fazer altera-
ções ou substituições de materiais que não provem ser os exigidos no memorial, e poderá igualmente mandar refazer os serviços que não 
apresentem a qualidade exigida, sem ônus para o município.
d) A proponente vencedora deverá disponibilizar todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva aos funcionários que executarão 
as obras descritas neste Edital e seus Anexos, devendo ainda, serem treinados e possuírem todas as certificações necessárias para a obser-
vância das regras de Segurança e Medicina do Trabalho.
e) A proponente vencedora levará em consideração, ainda, as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei nº 6.514/77, 
Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
f) As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a prestação 
dos serviços, são de inteira responsabilidade da empresa contratada;
g) Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento 
para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infra-
ções ao Código de Trânsito Brasileiro.
h) Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, 
prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.
i) Serão de responsabilidade da empresa contratada as despesas relativas à instalação e consumo de água e energia elétrica necessárias à 
execução do objeto, devendo as faturas destes fornecimentos serem emitidas em seu nome, durante o período da contratualidade.
j) A proponente vencedora, durante a execução da obra, deverá periodicamente remover entulhos e detritos que venham a se acumular no 
canteiro, entregando a obra completamente limpa.

Art. 3rd - Da medição dos serviços:
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a) Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa contratada serão medidos mensalmente e lançados no Boletim de 
Medição, que depois de conferidos e aprovados, serão assinados pelo responsável técnico da empresa e pelo fiscal da obra.
b) Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período, 
independentemente do cronograma físico-financeiro apresentado, com base nos preços constantes do contrato e devidamente certificados.

§ 1st - .Ao encerrar a obra a empresa contratada deverá apresentar os documentos relacionados abaixo, ficando a última parcela condi-
cionada a apresentação dos mesmos:
a) “As built” da obra - SE NECESSÁRIO;
b) Encerramento da Matrícula com o INSS com as devidas quitações, que deverão ser apresentadas antes da emissão do Termo de Rece-
bimento Definitivo da Obra.

§ 2nd - A empresa contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem neces-
sárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º 
do art. 65 da Lei 8.666/93.

CAPITULO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Art. 4th - Poderão participar da presente licitação as empresas nacionais, individualmente, que possuam em seu objetivo social atividade 
compatível com o objeto do presente Edital, cadastrados na Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC e também os interessados que se cadas-
trarem até o terceiro dia anterior à data estipulada para o recebimento da documentação e propostas, observada a necessária qualificação.

§ 1st - Os documentos necessários à atualização ou inscrição no registro cadastral deverão ser apresentados ao setor de compras da Pre-
feitura Municipal de Erval Velho, SC, situada a Rua Nereu Ramos, n° 204, Centro, Erval Velho/SC, 89.613-000 sendo aceita a remessa por 
via postal desde que atendidas as exigências do § 4° deste artigo

§ 2nd - Para o respectivo cadastramento, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:
b) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado ou original com as alterações, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ/MF, atualizado;
d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo 
também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91.
f) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa.
g) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a 
empresa.
h) Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada).
j) Registro ou inscrição na entidade profissional competente.
k) Atestado de desempenho anterior, de atividade relacionada com o ramo da empresa, de pessoas jurídicas ou particulares, indicando o 
local, natureza, volume, quantidade, prazo e outras características;
l) Balanço patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
Lei, que demonstrem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Para em-
presas recém-constituídas poderá ser apresentada cópia do Balanço de Abertura ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, 
inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

§ 3rd - Para a respectiva atualização cadastral, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado ou original com as alterações, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo 
também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91.
c) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a em-
presa.
d) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a 
empresa.
e) Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada).

§ 4th - Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas 
ou por servidor da Administração Municipal, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

§ 5th - As certidões negativas emitidas pela internet terão sua validade confirmada no site dos respectivos órgãos públicos responsáveis 
pela emissão.

Art. 5th - Não poderão participar desta licitação:
a) Empresas declaradas inidôneas, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com o Município ou 
quaisquer de seus órgãos descentralizados (incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93).
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b) Consórcio de empresas;
c) Direta ou indiretamente, servidor, agente político ou responsável pela Licitação, parlamentar, na forma do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.

Art. 6th - É admitida a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial 
competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da 
Lei 8.666/1993 (redação dada em conformidade com o acordão 1.201/2020, do TCU).
Art. 7th - A participação nesta Licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das disposições das leis 
especiais, quando for o caso.

CAPITULO IV – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

Art. 8th - Fica a critério do proponente se fazer representar ou não na sessão.
§ 1st - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá formalizar uma Carta de Cre-
denciamento, conforme modelo sugestivo constante do Anexo I deste Edital, a qual deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licita-
ções na data de abertura dos Envelopes 01, ou através de procuração com firma reconhecida em cartório. No ato de entrega dos envelopes, 
o representante também deverá identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento de identificação.

§ 2nd - Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura.

§ 3rd - Cada representante somente poderá representar uma única proponente.

§ 4th - A ausência ou vício dos documentos impedirá o interessado de se manifestar e/ou responder pela licitante, embora não seja negado 
àquela o direito de participar da licitação.

§ 5th - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no preâmbulo deste Edital, sendo aceita a remessa por via postal, 
com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega até o dia e horário indicados para protocolo. O Município de Erval Velho e a 
Comissão Permanente de Licitações não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não forem entre-
gues em tempo hábil para protocolização dentro dos prazos estabelecidos no preâmbulo deste Edital, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

CAPITULO V- DA HABILITAÇÃO

Art. 9th - A abertura dos envelopes com os documentos e propostas se efetuará às 13h00min do dia 08 de novembro de 2022, pela Comis-
são Permanente de Licitações, com qualquer número de representantes dos proponentes presentes no ato.

§ 1st - Somente serão abertas as propostas das proponentes que apresentarem todos os documentos solicitados no edital, sendo devolvidos 
aos proponentes inabilitados os envelopes de proposta lacrados.

§ 2nd - Havendo recurso, as partes serão notificadas para abertura das propostas em nova data a ser designada.

§ 3rd - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão.

Art. 10th - Todas as pessoas jurídicas que pretendem participar da presente licitação, deverão apresentar os seguintes documentos:

§ 1st - Habilitação jurídica, apresentar um dos seguintes comprovantes, conforme o caso:
I - Registro comercial, no caso de empresa individual e apresentação de documento de identidade (RG) do titular.
II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em Cartório ou Junta Comercial, em se tratando de so-
ciedades civis e/ou comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e 
apresentação de documento de identidade (RG) dos mesmos.
III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício e apresentação de docu-
mento de identidade (RG) dos mesmos.
IV - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e apresentação de documento de 
identidade (RG) de todos os dirigentes.
V - A empresa que apresentar, conforme o Art. 8º §2º deste Edital, o Ato Constitutivo/Contrato Social no ato de credenciamento do seu 
representante para participação da presente Licitação, fica dispensada de apresentá-lo dentro do envelope da habilitação.

§ 2nd - Habilitação fiscal, apresentar prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede ou domicílio da Lici-
tante, expedidas pelos órgãos abaixo relacionados, dentro dos seus períodos de validade, quais sejam:
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
II - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
III - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente.
IV - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão Negativa de Débito expedida pela Prefeitura 
Municipal, do domicilio ou sede da proponente.
V - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei.
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
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§ 3rd - Qualificação técnica, apresentar comprovantes relativo a:
I - Prova de registro e/ou visto e quitação da empresa e do (s) seu (s) responsável (eis) técnico (s) no CREA ou CAU, com validade na data 
limite de entrega da documentação e das propostas.
II - Comprovação de aptidão para execução das obras / serviços objeto deste edital, mediante:
a - Apresentação de, no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da Proponente, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, relativo a obra/serviço de complexidade similar ou superior à do objeto deste edital.
b - Comprovação de o proponente possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da documentação e das propos-
tas, profissional de nível superior legalmente habilitado (engenheiro civil ou arquiteto), o qual será obrigatoriamente o residente da obra/
serviço, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedido pelo CREA ou CAU. A comprovação de o profissional pertencer ao quadro 
permanente da proponente se dará mediante a apresentação de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social 
da Proponente ou Estatuto Social.
c - Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU, do (s) profissional (ais) elencado (s) na alínea “b” relativa 
(s) à execução de obras e/ou serviços de características semelhantes às do objeto deste edital
III - Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos mínimos necessários à execução dos serviços licitados, de acordo com o Me-
morial Descritivo;
IV - Declaração formal de disponibilidade da equipe mínima necessária à execução dos serviços licitados, de acordo com o Memorial Des-
critivo;
V - Declaração firmada pelo Responsável Técnico da licitante interessada (Engenheiro Civil ou Arquiteto), registrado como tal no CREA ou 
CAU, de que verificou e tomou conhecimento das condições para a execução das obras/serviços objeto deste edital.

§ 4th - Qualificação econômica-financeira, apresentar documentação relativa a:
I - Comprovação, através de dados do Balanço Patrimonial, de que possui patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) 
do valor total orçado pela Prefeitura Municipal de Erval Velho, para esta licitação.
II - Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, emitida com 
antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data fixada para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso
Parágrafo único - A licitante que possua sede da empresa no estado de Santa Catarina, deverá emitir a Certidão de Falência e Concordata 
através do endereço eletrônico: https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do, sendo que esta certidão somente é válida desde que apresen-
tada juntamente a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.
jus.br.
III - Certidão negativa de protestos e títulos, expedidas por todos os ofícios de títulos da sede da Comarca do proponente, caso exista mais 
de um.
IV - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, com a demonstração dos seguintes índices e valores (apresentados em folha à parte 
dentro do Envelope nº 1 – HABILITAÇÃO):

Liquidez Geral (LG) =(AC+ARLP/PC+PELP)
Liquidez Corrente (LC) = (AC/PC)

Resultado
Abaixo de 1,00 Deficitária
De 1,00 a 1,10 Fraca
De 1,19 a 1,35 Equilibrada com pouca folga
De 1,36 a 1,44 Equilibrada
De 1,45 a 1,79 Equilibrada com folga
De 1,80 a 2,79 Normal
De 1,80 a 2,80 Boa
Acima de 2,80 Excelente

Obter resultados iguais ou superiores a 1,00 para LG e LC, de forma a representar que a proponente possui liquidez demonstrando assim 
adequada disponibilidade de recursos para a satisfação das obrigações assumidas, justificando-se tal exigência em função de tratar-se de 
obra cujos pagamentos dependerão da liberação de recursos do Convênio do Governo do Estado de Santa Catarina.

Estrutura de Capital- (EC) = (PC+PELP)/PL
Resultado
De 0,35 a 0,59 Excelente
De 0,60 a 0,72 Ótimo
De 0,73 a 1,19 Bom
De 1,20 a 2,00 Razoável
Acima de 2,00 Anormal

Obter resultados iguais ou inferiores a 2,00 para EC, de forma a representar a supremacia do Patrimônio Líquido sobre as obrigações da 
empresa, demonstrando assim adequada disponibilidade de recursos para a satisfação das obrigações assumidas.

Legenda
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
PELP = Passível Exigível a Longo Prazo
PL = Patrimônio Líquido

https://certeproc1g.tjsc.jus.br/
https://certeproc1g.tjsc.jus.br/
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§ 5th - Declaração da proponente que atende ao inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, que se refere ao inciso XXXIII, do art. 7º, da Constitui-
ção Federal, que diz o seguinte: “Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho 
a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

§ 6th - Declaração da proponente que cumpre o art. 54, I,“a” da Constituição Federal, que diz o seguinte: “ Art. 54 Os Deputados e Se-
nadores não poderão: I - Desde a expedição do diploma: a) Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes” e o Art. 54, II, “a” que diz o seguinte: “ II - Desde a posse: a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze 
de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;”

§ 7th - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para as empresas que optarem em usufruir dos benefícios concedidos 
pela Lei Complementar nº 123/2006, bem como para efeito do tratamento diferenciado previsto na mesma, deverá ser comprovada me-
diante apresentação da seguinte documentação, que deverá estar dentro do ENVELOPE Nº 01 – DA DOCUMENTAÇÃO:

§ 8th - a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de 
Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

a.1) A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente 
Licitação.

b) No caso de Microempreendedor Individual (MEI), o documento a ser apresentado é o Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual (CCMEI), emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação, ficando a sua aceitação 
condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço www.portaldoempreendedor.gov.br, na forma que prescreve o art. 
3º, IX, da Resolução nº 16/2009 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios – CGSIM.

Art. 11th - Estes documentos deverão ser apresentados em envelope fechado, separado da proposta, endereçado à Prefeitura Municipal 
de Erval Velho, SC, contendo os dizeres: "TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS", e o nome da proponente 
(caso o envelope não seja timbrado).

Art. 12th - Todas as certidões e/ou documentos comprobatórios, devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentação 
e das propostas. Todas as certidões e/ou documentos em que não conste expressamente seu prazo de validade, serão consideradas como 
válidas por 30 (trinta) dias, exceto àquelas previstas em lei e os atestados referentes à qualificação técnica.

§ 1st - Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

§ 2nd - As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão, também, ser apresentados em documento extraído 
diretamente da Internet, ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pela Comissão Permanente de 
Licitações, no respectivo site do órgão emissor.

Art. 13th - Serão inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar, na data aprazada, quaisquer dos documentos exigidos, ou, se os 
documentos entregues estiverem incompletos, ilegíveis, inválidos, ou contiverem emendas, rasuras ou outros vícios, que prejudiquem a sua 
capacidade de comprovação.

CAPÍTULO VI - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Art. 14th - Por força da Lei Complementar nº. 123/06, as micro empresas – ME e as empresas de pequeno porte – EPP que tenham interesse 
em participar deste certame deverão observar os procedimentos a seguir propostos:

§ 1st - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para as empresas que optarem em usufruir dos benefícios concedidos pela 
Lei Complementar nº 123/2006, bem como para efeito do tratamento diferenciado previsto na mesma, deverá ser comprovada mediante 
apresentação da seguinte documentação, que deverá estar dentro do ENVELOPE Nº 01 – DA DOCUMENTAÇÃO:

a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno 
Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

a.1) A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente 
Licitação.

b) No caso de Microempreendedor Individual (MEI), o documento a ser apresentado é o Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual (CCMEI), emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação, ficando a sua aceitação 
condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço www.portaldoempreendedor.gov.br, na forma que prescreve o art. 
3º, IX, da Resolução nº 16/2009 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios – CGSIM..

§ 2nd - As licitantes que se enquadrem na condição de microempresa – ME e as empresas de pequeno porte – EPP, e que eventualmente 
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possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na 
declaração prevista no parágrafo anterior;

§ 3rd - No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja uma microempresa ou uma empresa 
de pequeno porte, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos 
pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento que venha a comprovar sua con-
dição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
I - Nos termos do § 1º do artigo 43 da LC 123/06 e alterações posteriores, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vence-
dor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
II - A não-regularização da documentação no prazo previsto no inciso anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanes-
centes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

§ 4th - Como critério de desempate, será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
entendendo–se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento superiores) à melhor proposta classificada.

Art. 15th - Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder–se–á do seguinte modo:

§ 1st - A ME ou EPP mais bem classificada e em seu direito a preferência, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, por escrito, possuindo para tanto o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a convocação formal (sendo 
esta realizada na própria sessão ou por ofício ou ainda pela publicação no Diário Oficial dos Municípios de SC).

§ 2nd - A nova proposta de preço mencionada no item anterior deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP);

§ 3rd - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior, serão convocadas as MEs 
ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

§ 4th - No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no item 
anterior, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

§ 5th - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no § 3º, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame;

§ 6th - O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou em-
presa de pequeno porte.

CAPITULO VII – DA PROPOSTA DE PREÇOS

Art. 16th - A proposta de preços das proponentes deverá ser entregue no original ou em fotocópia autenticada, datilografada, ou com utili-
zação de editor de textos computacional, e colocadas em envelope fechado, endereçado à Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC, contendo 
os dizeres: “Tomada de Preços N° 006/2022 – Envelope Nº 02 - Proposta”, e o nome da proponente (caso o envelope não seja timbrado), 
devendo constar:
I - Prazo para a execução dos serviços deverá seguir o cronograma global da obra.
II - Validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
III - Planilha orçamentária com preços unitários e totais expressos em reais.
IV - Cronograma físico-financeiro.

Parágrafo único - As propostas de preços devem apresentar o detalhamento da composição do BDI praticado, bem como demonstrar, do 
valor total, quanto se refere à mão de obra, à material e à utilização dos equipamentos, máquinas e ferramentas.

Art. 17th - Todos os documentos de caráter técnico que integram este processo licitatório (orçamento, planilhas, cronogramas), deverão 
estar assinados por profissional habilitado, acompanhado de menção do título profissional e número do registro no órgão em que esta 
inscrito CREA ou CAU.

Art. 18th - Nos preços propostos deverão constar e ser computadas todas as despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste 
Edital, que forem necessárias para a execução dos trabalhos objeto desta Licitação.

§ 1st - As propostas, depois de entregues, serão irretratáveis e irrenunciáveis.

§ 2nd - Será desclassificada a proposta desconforme com as diretrizes e especificações prescritas neste Edital, ou cujos preços sejam inexe-
quíveis, presumindo-se com tal aquelas que contiverem preços unitários irrisórios ou acima do preço máximo previsto.

I - Para efeitos deste parágrafo, considera-se preço máximo, o montante orçado no art. 1º deste edital, ou seja, R$ 577.627,65 (Quinhentos 
e setenta e sete mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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II - Para efeitos deste parágrafo, considera-se preço irrisório aquele inferior a 50% do montante mencionado acima no item I.

CAPITULO VIII – DO PREÇO

Art. 19th - O preço unitário e global deverá ser cotado em moeda nacional.

Art. 20th - O preço ofertado será líquido, já incluso todos os impostos, taxas e demais encargos.

Art. 21st - Havendo discordância entre o preço unitário e total, resultante de cada item, prevalecerá o primeiro.

CAPÍTULO IX – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Art. 22nd - O julgamento se fará entre a(s) proposta(s) qualificada (s) e a adjudicação se fará à proponente cuja proposta esteja de acordo 
com as especificações contidas no presente EDITAL, e que apresente: MENOR PREÇO GLOBAL.

Parágrafo único - Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, o desempate será por sorteio, de acordo com o 
Art. 45, §2° da Lei n° 8.666/93.

Art. 23rd - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, solicitar informações complementares, para efeito de 
julgamento das propostas, caso a Proponente não atender com clareza o solicitado no Edital, conforme determina o Art. 43, III, da Lei n° 
8.666/93.

CAPÍTULO X – DA ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Art. 24th - A Comissão de Licitações procederá ao recebimento dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, até às 13 horas do dia 08 
de novembro de 2022, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Erval Velho, de acordo com a legislação aplicável à matéria e às 
condições deste Edital, em especial ao que determina o art. 43 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
§ 1st - Não serão aceitos, sob qualquer alegação, os Envelopes da Documentação e Proposta, apresentados após o horário estipulado para 
o recebimento dos mesmos.

§ 2nd - A Comissão de Licitações, inicialmente procederá à abertura dos envelopes com os documentos de habilitação – ENVELOPE Nº 01, 
a partir das 13 horas do dia 08 de novembro de 2022, em sessão pública, onde os membros da Comissão e os representantes credenciados 
das empresas participantes examinarão e rubricarão cada documento.

§ 3rd - Serão consideradas Não Habilitadas as empresas cuja documentação deixar de satisfazer as exigências deste Edital.

§ 4th - Serão devolvidos fechados, os envelopes das propostas das empresas não habilitadas, desde que não haja recurso.

§ 5th - Somente poderá manifestar-se a empresa que estiver representada por seu proprietário, diretor ou pessoa devidamente credenciada, 
munida de procuração com poderes para tal e firma reconhecida.

Art. 25th - Encerrada a fase de habilitação e não havendo necessidade de suspensão da reunião, ou a interposição de qualquer recurso, 
passar-se-á a abertura dos envelopes das propostas – ENVELOPE Nº 02 – das empresas habilitadas, os quais deverão ser rubricados pelos 
membros da Comissão e representantes credenciados das empresas.

§ 1st - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito 
pela Comissão de Licitação.

§ 2nd - Analisadas as propostas, a classificação far-se-á de acordo com as regras estabelecidas no § 1º, inciso I, do art. 45 da Lei 8.666/93, 
sendo que para efeito de julgamento será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL.

§ 3rd - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem qualquer das exigências deste Edital, bem como as propostas manifesta-
mente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação.

§ 4th - Amparada no princípio da razoabilidade, a comissão poderá declarar habilitada, empresa que tenha apresentado documentação de 
habilitação ou proposta, eivadas de simples omissões, vícios ou defeitos irrelevantes, desde que estes não comprometam o julgamento 
objetivo que lhe é correlato.

§ 5th - Em caso de empate, a decisão será por sorteio, em ato público, conforme o estabelecido no art. 45, § 2º da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, observando-se, quando aplicável, as disposições da Lei Complementar nº 123/2006.

§ 6th - Após a abertura dos envelopes, as informações somente serão fornecidas, desde que solicitadas por escrito.

Art. 26th - Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos presentes, contendo os registros de recebimento 
e análise da documentação, do julgamento das propostas, da interposição de recursos e das demais informações pertinentes.membros da 
Comissão e, se o quiserem, pelos representantes das empresas licitantes.

§ 1st - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar 
intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes.
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§ 2nd - Para o bem dos serviços, a Comissão de Licitações, julgando conveniente, reserva-se o direito, de suspender a licitação, em qual-
quer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, 
condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS

Art. 27th - As empresas licitantes poderão interpor recursos às decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações, sendo acolhi-
das, somente aquelas que apresentadas tempestivamente em conformidade com as disposições do artigo 109, da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, contados da intimação do Ato ou da Lavratura da Ata.

Art. 28th - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos.

Art. 29th - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

Art. 30th - Os recursos, quando recebidos e acatados, serão processados, com estrita observância aos procedimentos ditados pelo Estatuto 
das Licitações, em todas suas fases e instâncias, dando-se conhecimento e ampla defesa aos licitantes.

Art. 31st - Os recursos deverão ser redigidos por escrito, devidamente fundamentados e protocolados no Setor de Licitações desta Prefei-
tura, situado Rua Nereu Ramos, nº 204, Centro, Erval Velho/SC.

Art. 32nd - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO XII - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
Art. 33rd - Transcorridos os prazos recursais e decididos os recursos eventualmente interpostos, será a presente Licitação submetida à 
autoridade competente para os procedimentos de homologação e adjudicação do objeto à empresa vencedora. Após a homologação e 
adjudicação, o proponente vencedor será notificado para celebrar o contrato.

Parágrafo único - A recusa injustificada do licitante em assinar o contrato dentro do prazo previsto para a contratação caracteriza o descum-
primento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas do presente Edital.

CAPÍTULO XIII – DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA

Art. 34th - Integra este edital a minuta do instrumento de contrato, que deverá ser assinada pelo proponente vencedor do certame no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis da publicação do ato homologatório, sob pena de decair o direito à contratação na forma do art. 64 da Lei 8.666, 
de 1993, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da mesma Lei
.
§ 1st - O contrato proveniente do presente processo licitatório terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assina-
tura, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, na forma da Lei. A data fixada para assinatura do Contrato poderá ser postergada, 
a critério do Município, desde que por motivo justificado.

§ 2nd - Caso o proponente declarado vencedor, não queira ou não possa assinar o contrato dentro do prazo máximo previsto, poderá o 
Município, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao desistente, optar pela contratação dos proponentes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Município não preferir revogar 
a presente Licitação.

§ 3rd - O contrato decorrente desta licitação, somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res, art. 65, inciso I, letras "b" e inciso II, letras "c" e "d", observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.

§ 4th - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de Engenharia, que anotará em registro próprio 
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 5th - Considerando a dificuldade de contratação de empresas para realização de obras de engenharia, bem como diversas licitações 
similares desertas na região, fica autorizada a contratação de empresas terceirizadas pela vencedora, sendo necessária a anuência da ad-
ministração.

CAPÍTULO XIV – DA GARANTIA DO CONTRATO

Art. 35th - É condição imprescindível para fornecimento da ordem de serviço que a empresa contratada comprove que efetuou em qualquer 
das modalidades definidas no art. 56, da Lei 8.666/93, garantia do contrato no valor correspondente à 5% (cinco por cento) do valor do 
presente contrato;

Parágrafo único - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída caso esta tenha sido efetuada através de depósito bancário 
após a emissão do termo de recebimento definitivo das obras.
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CAPITULO XV - DA GARANTIA DA OBRA E DO SERVIÇO

Art. 36th - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem 
ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo edital seus anexos, proposta da CONTRATANTE 
e no presente Contrato;

§ 1st - O CONTRATADO será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

§ 2nd - O CONTRATADO responderá, nos termos do Código Civil, pelos materiais e a execução, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) 
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

§ 3rd - Desta forma, cabe ao CONTRATANTE, tão logo que surja o vício, defeito ou incorreção, contatar a empresa responsável pela execu-
ção da obra para que efetue os reparos necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a Administração.

§ 4th - Na hipótese de a CONTRATADA se recusar em atender o disposto nesse item (da garantia da obra e do serviço) do Contrato, utilize-se 
das prerrogativas inseridas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, bem como dos meios legais para a responsabilização civil da CONTRATADA.

CAPITULO XVI - DA FISCALIZAÇÃO

Art. 37th - Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, o Município exercerá 
a fiscalização e acompanhamento através do Departamento de Engenharia do Município de Erval Velho, representado pelo engenheiro Sr. 
Guilherme Clamer Teles, ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercendo a mais 
ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.
§ 1st - A fiscalização se efetivará no local da obra.
§ 2nd - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das obras e será exercido no interesse exclusivo desta 
Municipalidade e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

§ 3rd - O documento hábil para a comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da 
obra será o DIÁRIO DE OBRAS.

§ 4th - Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições serão recebidos provisoriamente pela fiscalização e pelos responsáveis 
pelo seu acompanhamento, que lavrarão o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

§ 5th - A Contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, 
em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

§ 6th - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão 
registradas pela Contratante, constituindo tais registros, documentos legais.
§ 7th - Aceita a obra e serviços, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma 
da Lei.

§ 8th - A omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que 
são de sua competência.

CAPITULO XVII - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Art. 38th - Cabe ao Município:
I - A definição do objeto desta licitação;
II - Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório e à fiscalização do contrato;
III - Fiscalizar a execução do contrato oriundo do presente processo pelo servidor designado;
IV - Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as disposições do presente Edital;
V - Providenciar a publicação do contrato, proveniente do presente processo licitatório, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura;
VI - Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços, para início da execução dos objetos, em até 5 (cinco) dias após a 
assinatura do contrato.

Art. 39th - Cabe ao Proponente Vencedor:
I - Executar o objeto do presente edital de acordo com os Projetos, Memorial descritivo, Orçamento Máximo e demais informações constan-
tes do Edital, em especial quanto ao Capítulo II – Da Forma de Execução;
II - Iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial;
III - Entregar a obra, completamente executada, conforme estabelece o cronograma físico-financeiro;
IV - Promover a sinalização de advertência, de identificação e outras necessárias à execução dos serviços;
V - Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações 
assumidas;
VI - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato;
VII - Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conser-
vação e danos que porventura vierem a sofrer;
VIII - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de 
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gerenciamento, resultantes da execução do contrato;
IX - Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s adequa-
dos, com a identificação da empresa contratada; realizando a fiscalização sobre o uso dos EPI’s pelos funcionários;
X - Atender as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei nº 6.514/77, Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela 
Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
XI - Prestar a garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou de mão de obra 
desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do término da obra;
XII - Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos serviços;
XIII - Executar Diário da Obra comprovando o andamento dos serviços e os prazos de execução;
XIV - Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa;
XV - Fornecer à Secretaria Municipal de Administração a documentação de sua competência, relativa à Pasta de Obras do “e-Sfinge Obras” 
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
XVI - Facilitar todas as atividades de fiscalização pelos servidores do Município;
XVII - Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço Inicial, para proceder ao inicio da execução do objeto;
XVIII - Fornecer ART dos serviços executados.

CAPITULO XVIII - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Art. 40th - A inexecução total ou parcial dos Contratos decorrentes desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses pre-
vistas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que 
caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.

Art. 41st - A incoerência do contratado, nas hipóteses previstas no artigo 96 da Lei 8.666/93, sem prejuízo às penalidades previstas neste, 
ensejará a rescisão administrativa do contrato, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa con-
tratada direito a qualquer indenização.

Art. 42nd - A rescisão contratual poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
II - Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveni-
ência para a Administração.
III - Judicial, nos termos da legislação.

Art. 43rd - A aplicação das penalidades previstas no Art. 44 não eximirá o contratado da restituição aos cofres públicos dos danos causados 
à Administração Pública em face de inexecução total ou parcial do objeto.

CAPITULO XIX - DAS PENALIDADES

Art. 44th - Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita às seguintes pena-
lidades, assegurada a prévia defesa:
I - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:
II - Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 
20% (vinte por cento);
III - Pela inexecução total ou parcial do Contrato:
IV - Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;
V - Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não 
cumprida

Art. 45th - O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens IV e V será o valor inicial do Contrato.
Art. 46th - As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime 
a empresa contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal 
de Erval Velho.

I - Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Erval Velho.
II - Declaração de inidoneidade, de lavra da Prefeitura Municipal de Erval Velho, para licitar ou contratar com a Administração Pública, en-
quanto perdurar os motivos da punição.
III - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, enquanto esta não tenha pago a multa imposta pela CONTRATANTE.

CAPITULO XX - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

Art. 47th - O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias mediante apresentação do documento fiscal devidamente atestado por servidor 
municipal competente, conforme os laudos de medição mensais.

§ 1st - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na 
forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto 
nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

§ 2nd - Caso seja antecipado o cronograma físico, na mesma proporção poderá ser antecipado o cronograma financeiro.



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 573

§ 3rd - O último pagamento só será efetuado após o recebimento parcial e total da obra.

§ 4th - Doravante, o termo de recebimento total da obra somente será emitido após a entrega pela contratada da “as built”.

§ 5th - A alíquota de 3,0% referente ao ISS incidente sobre os serviços prestados serão retidos no ato dos pagamentos a serem efetuados 
pela Contratante a Contratada;

§ 6th - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para o MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO, Rua Nereu Ramos, nº 
204, Centro, Erval Velho - SC, CNPJ/MF 82.939.422/0001-01 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião 
da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.

§ 7th - A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimen-
to de qualquer prejuízo para a contratada.

§ 8th - O preço poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 
da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado e protocolado pela CONTRATADA.

§ 9th - Os valores contratuais somente serão reajustados após 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta, utilizan-
do-se como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou na falta deste, pelo índice legalmente permitido à época, mediante 
requerimento formalizado pela contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do reajuste.

CAPITULO XXI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 48th - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçamento da Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC, apro-
vado para o exercício de 2022, através da Lei n° 1.551, de 2021 através da seguinte classificação:

ÓRGÃO 05.001 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRA E SERVIÇOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
PROJ/ATIV –1.010 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
52 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas – 0.1.00.0000.00 – Recursos do Tesouro – Ordinários

Art. 49th - O valor total máximo para esta contratação é de R$ R$ 577.627,65 (Quinhentos e setenta e sete mil seiscentos e vinte e sete 
reais e sessenta e cinco centavos).

CAPÍTULO XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 50th - À Prefeitura Municipal de Erval Velho, reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, 
mediante razões de conveniência administrativa e do interesse público, nos termos do Art. 49, da Lei n° 8.666/93.

Art. 51st - A Comissão de Licitações poderá pedir esclarecimentos e promover diligências em qualquer fase da licitação e sempre que julgar 
necessário, fixando prazos para atendimento destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo.

Art. 52nd - Decairá o direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder 
a abertura dos envelopes, e que depois venham apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal comunicação não terá 
efeito de recurso

Art. 53rd - O Edital e seus anexos estão disponíveis no site do Município www.ervalvelho.sc.gov.br .

Art. 54th - Fazem parte integrante deste Edital de Licitação, os seguintes documentos:

I - Anexo I – Modelo de Termo de Credenciamento
II - Anexo II – Modelo de declaração de atendimento à legislação trabalhista de proteção à criança e ao adolescente;
III - Anexo III – Modelo de declaração de cumprimento ao que determina o art 54, I, “a” e art. 54, II, “a”, da Constituição Federal
IV - Anexo IV - Minuta do contrato;
V - Anexo V – Memorial Descritivo, Orçamento Estimativo, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos de Engenharia;

Art. 55th - Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei n° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.
.

Art. 56th - As atas das sessões de abertura de envelopes serão disponibilizadas no site do Município (www.ervalvelho.sc.gov.br > licitações 
> tomada de preços), em até 1 (um) dia após as sessões públicas,

Art. 57th - O resultado desta TOMADA DE PREÇOS será afixado no mural da Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC; e no site do Município 
www.ervalvelho.sc.gov.br

Art. 58th - Os proponentes poderão obter outros elementos de caráter legal ou interpretações deste EDITAL junto ao Setor de Compras da 
Prefeitura Municipal de Erval Velho/SC, no endereço retro mencionado, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 07h00 às 
13h00 pelo e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br.

Art. 59th - Todas as Sessões Públicas desta Tomada de Preço serão gravadas e/ou filmadas.

http://WWW.ervalvelho.sc.gov.br
http://WWW.ervalvelho.sc.gov.br
mailto:compras@ervalvelho.sc.gov.br
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Art. 60th - Este Edital está de acordo com a Lei n° 8.666/93, devidamente atualizada.

Erval Velho (SC), 20 de outubro de 2022.
Severino Jaime Schmidt,
Prefeito Municipal de Erval Velho.

Visto Advogada da Unidade Gestora
Juliane Perotoni

PROCESSO LICITATÓRIO N° 071/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022

ANEXO “I”

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

À Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC

Credenciamos o (a) Senhor (a) ___________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº _______________ e do CPF nº 
________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC, na modalidade Tomada de Preço Nº 
002/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa _______________
____________________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame.

Local, ______ de ____________________ de 2022.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

ANEXO “II”
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços Nº 0XX/ 2022

A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº
, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade nº
e do CPF nº , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva 
acima.)

Local, de de 2022.

(nome e assinatura do responsável legal) (número da carteira de identidade e órgão emissor)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº071/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022
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ANEXO “III”

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O ART.
54, I, “a” E ART. 54, II, “a”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preço Nº 0XX2022

A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº
, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade nº
e do CPF nº , DECLARA, que cumpre o disposto no Art. 54, I, “a” que diz: Os Deputados e Senadores não poderão: I - Desde a expedição 
do diploma: a) Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista 
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes” e no disposto no Art. 54, II, “a” que 
diz: Os Deputados e Senadores não poderão: II - Desde a posse: a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de 
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;”

Local, de de 2022.

(nome e assinatura do responsável legal) (número da carteira de identidade e órgão emissor)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº071/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022

ANEXO IV

MINUTA - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N ......../2022

Termo de contrato para a CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO, que fazem 
entre si o Município de Erval Velho, SC e a empresa ........................., vencedora da TOMADA DE PREÇO n° 006/2022 (Processo Licitatório 
n° 071/2022).
PREÂMBULO
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço e fornecimento de material, que fazem o Município de Erval Velho, 
pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o n° 82.939.422/0001-91, estabelecida na rua Nereu Ramos, nº 204, na 
cidade de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, aqui representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Severino Jaime Schmidt, doravante deno-
minado de “Contratante” e, de outro lado .........................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° ........................, 
com sede na ........................................neste ato representado pelo senhor .......................................... doravante chamado de “Contra-
tada”, fica ajustado, mediante as cláusulas abaixo, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispõe o art. 54, da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada pela lei n° 8.883, 
de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que consta do capítulo III (art’s. 54 a 80) e dos termos do edital de licitação de TOMADA 
DE PREÇO N° 006/2022, que passa a fazer parte integrante deste contrato, e, bem como, do que está esculpido na proposta da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2. O objeto deste termo de contrato é a CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO.
2.2. O objeto da presente licitação deverá ser executado em conformidade com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e 
Projetos de Engenharia e demais informações constantes do Edital.
2.3. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados da data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial e entregar 
a obra, completamente executada, nos prazos conforme cronograma da obra.
2.4. Para o início dos serviços são necessários os seguintes documentos:
2.4.1. Pela CONTRATADA:
a) Visto junto ao CREA/SC e/ou CAU/SC, em conformidade com o disposto na Lei nº 5.194/66 e em consonância com o art. 1º, II, da Re-
solução nº 413/97 do CONFEA, caso a empresa contratada seja sediada em outro Estado.
b) ART’s de execução, que deverão ser entregues ao Município, antes da execução dos serviços a elas vinculados;
c) CNO da Previdência Social;
d) Livro de Registro dos funcionários;
e) Programas de Segurança do Trabalho;
f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

2.4.2. Pelo Município:
a) Ordem de Serviço autorizando o início da obra.
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2.4.3. Da execução dos serviços:
a) Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas em Edital e nos seus anexos deverão ser cumpridas na íntegra.
b) Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes no Sistema 
CONFEA/CREA’s e CAU, as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos 
projetos e serviços ora licitados, bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de con-
trole e demais aplicáveis à espécie.
c) Todo o material a ser utilizado deverá ser de boa qualidade e ter aprovação prévia por parte da municipalidade, que poderá fazer altera-
ções ou substituições de materiais que não provem ser os exigidos no memorial, e poderá igualmente mandar refazer os serviços que não 
apresentem a qualidade exigida, sem ônus para o município.
d) A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva aos funcionários que executarão as obras 
descritas no Edital e nos seus Anexos, devendo ainda, serem treinados e possuírem todas as certificações necessárias para a observância 
das regras de Segurança e Medicina do Trabalho.
e) A CONTRATADA levará em consideração, ainda, as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei nº 6.514/77, Normas 
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
f) As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a prestação 
dos serviços, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
g) Serão de total responsabilidade da CONTRATADA, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para 
realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao 
Código de Trânsito Brasileiro.
h) Caberá exclusivamente à CONTRATADA, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, 
prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.
i) Serão de responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à instalação e consumo de água e energia elétrica necessárias à execu-
ção do objeto, devendo as faturas destes fornecimentos serem emitidas em seu nome, durante o período da contratação..
j) A CONTRATADA, durante a execução da obra, deverá periodicamente remover entulhos e detritos que venham a se acumular no canteiro, 
entregando a obra completamente limpa.

2.4.4. Da medição dos serviços:
a) Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa contratada serão medidos mensalmente, lançados no Boletim de 
Medição, que depois de conferidos e aprovados, serão assinados pelo responsável técnico da empresa e pelo fiscal da obra.
b) Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período, 
independentemente do cronograma físico-financeiro apresentado, com base nos preços constantes do contrato e devidamente certificados.

2.4.5.Ao encerrar a obra a CONTRATADA deverá apresentar os documentos relacionados abaixo, ficando a última parcela condicionada a 
apresentação dos mesmos:
a) “As built” da obra – SE NECESSÁRIO;.
b) Encerramento da Matrícula com o INSS com as devidas quitações, que deverão ser apresentadas antes da emissão do Termo de Rece-
bimento Definitivo da Obra.

2.4.6. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, 
em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º do art. 
65 da Lei 8.666/93.

2.4.7. Da Garantia da obra e dos serviços:
2.4.7.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem éti-
co-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo edital seus anexos, proposta da CONTRATANTE e 
no presente Contrato;
2.4.7.2. O CONTRATADO será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
2.4.7.3. O CONTRATADO responderá, nos termos do Código Civil, pelos materiais e a execução, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) 
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
2.4.7.3.1. Desta forma, cabe ao CONTRATANTE, tão logo que surja o vício, defeito ou incorreção, contatar a empresa responsável pela 
execução da obra para que efetue os reparos necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a Administração.
2.4.7.4. Na hipótese de a CONTRATADA se recusar em atender disposto nesse item (da garantia dos serviços) do Contrato, utilize-se das 
prerrogativas inseridas no art. 87 da Lei n.º8.666/1993, bem como dos meios legais para a responsabilização civil da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Em pagamento ao objeto da contratação, de acordo com a quantidade prevista e o valor da proposta o montante previsto de gasto 
decorrente deste contrato corresponde ao total de R$ ....... ( ....... )

3.2.1 O pagamento ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação do documento fiscal devidamente atestado por ser-
vidor municipal responsável, conforme os laudos de medição mensais efetuados.

3.3. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do 
§ 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 
67 e 73 da Lei 8.666/93.

3.4. Caso seja antecipado o cronograma físico, na mesma proporção poderá ser antecipado o cronograma financeiro.
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3.5. O último pagamento só será efetuado após o recebimento parcial e total da obra.
3.6. Doravante, o termo de recebimento total da obra somente será emitido após a entrega pela contratada da “as built”.
3.7. A alíquota de 3,0% referente ao ISS incidente sobre os serviços prestados serão retidos no ato dos pagamentos a serem efetuados pela 
Contratante a CONTRATADA;
3.8. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para o MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO, Rua Nereu Ramos, nº 204, 
Centro, Erval Velho - SC, CNPJ/MF 82.939.422/0001-91, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da 
habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.
3.9. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento 
de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.
3.10. O preço poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 
da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado e protocolado pela CONTRATAD
3.11. Os valores contratuais somente serão reajustados após 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta, utilizando-
-se como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou na falta deste, pelo índice legalmente permitido à época, mediante 
requerimento formalizado pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do reajuste.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçamento da Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC, aprovado 
para o exercício de 2022, através da Lei Municipal n° 1.551/2021, através da seguinte classificação:

ÓRGÃO 05.001 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRA E SERVIÇOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
PROJ/ATIV –1.010 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
52 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas – 0.1.00.0000.00 – Recursos do Tesouro – Ordinários

CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Cabe ao Município:
5.1.1. A definição do objeto desta licitação;
5.1.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório e à fiscalização do contrato;
5.1.3. Fiscalizar a execução do contrato oriundo do presente processo pelo servidor designado;
5.1.4. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as disposições do presente Edital;
5.1.5. Providenciar a publicação do contrato, proveniente do presente processo licitatório, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura;
5.1.6. Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços, para início da execução dos objetos, em até 5 (cinco) dias após 
a assinatura do contrato.

5.2. Cabe ao Proponente Vencedor:
5.2.1. Executar o objeto do presente edital de acordo com os Projetos, Memorial descritivo, e demais informações constantes do Edital e 
seus anexos.
5.2.2. Iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial;
5.2.3. Entregar a obra, completamente executada, conforme estabelece o cronograma físico-financeiro;
5.2.4. Promover a sinalização de advertência, de identificação e outras necessárias à execução dos serviços;
5.2.5. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações 
assumidas;
5.2.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato;
5.2.7. Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conser-
vação e danos que porventura vierem a sofrer;
5.2.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de geren-
ciamento, resultantes da execução do contrato;
5.2.9. Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s ade-
quados, com a identificação da empresa contratada; realizando a fiscalização sobre o uso dos EPI’s pelos funcionários;
5.2.10. Atender as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei nº 6.514/77, Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela 
Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
5.2.11. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem éti-
co-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo edital seus anexos, proposta da CONTRATANTE e 
no presente Contrato;
5.2.11.1. O CONTRATADO será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
5.2.11.2. O CONTRATADO responderá, nos termos do Código Civil, pelos materiais e a execução, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) 
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
5.2.11.2.1. Desta forma, cabe ao CONTRATANTE, tão logo que surja o vício, defeito ou incorreção, contatar a empresa responsável pela 
execução da obra para que efetue os reparos necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a Administração.
5.2.11.3. Na hipótese de a CONTRATADA se recusar em atender disposto nesse item (da garantia dos serviços) do Contrato, utilize-se das 
prerrogativas inseridas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, bem como dos meios legais para a responsabilização civil da CONTRATADA.
5.2.12. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos serviços;
5.2.13. Executar Diário da Obra comprovando o andamento dos serviços e os prazos de execução;
5.2.14. Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa;
5.2.15. Fornecer à Secretaria Municipal de Administração a documentação de sua competência, relativa à Pasta de Obras do “e-Sfinge 
Obras” do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
5.2.16. Facilitar todas as atividades de fiscalização pelos servidores do Município;
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5.2.17. Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço Inicial, para proceder ao inicio da execução do objeto;
5.2.18. Fornecer ART dos serviços executados.

CLÁUSULA SEXTA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, asse-
gurada a prévia defesa:
6.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:
6.2.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total 
de 20% (vinte por cento);
6.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato:
6.3.1. Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;
6.3.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação 
não cumprida.
6.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 6.3.1 e 6.3.2 será o valor inicial do Contrato.
6.5. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Municipio de Erval Velho..

CLÁUSULA SETIMA DAS ALTERAÇÕES
7.1. O presente Contrato somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, inciso I, 
letra “b” e inciso II, letras “c” e “d”, observado o que dispõem os §§ 1º, 2º, 4°, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.

CLÁUSULA OITAVA DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
8.1. A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba 
à empresa contratada direito a qualquer indenização. 8.2. A incoerência da CONTRATADA, nas hipóteses previstas no artigo 96 da Lei 
8.666/93, sem prejuízo às penalidades previstas neste, ensejará a rescisão administrativa do contrato, com as consequências previstas no 
artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
8.3. A rescisão contratual poderá ser:
8.3.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
8.3.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
8.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
8.4. A aplicação das penalidades previstas no Item 16 não eximirá o contratado da restituição aos cofres públicos dos danos causados à 
Administração Pública em face de inexecução total ou parcial do objeto.

CLÁUSULA NONA DA VIGÊNCIA, DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA
9.1. O contrato proveniente do presente processo licitatório terá prazo de vigência correspondente a 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, na forma da Lei.
9.1.1. O prazo de execução da obra corresponde ao estabelecido no cronograma físico financeiro, sendo necessária prorrogação, esta de-
verá ser direcionada a Consultoria Técnica, devidamente justificada, para seu deferimento ou indeferimento, prorrogação e publicação no 
Diário Oficial dos Municípios, devendo ser respeitado o limite de 12 (doze) meses, correspondente ao prazo de vigência contratual.
9.2. Fica estabelecido que, com a CONTRATADA será celebrado contrato devendo ser assinado em até 05 (cinco) dias, a partir da notificação 
para este fim, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.
9.3. Caso a CONTRATADA declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato dentro do prazo máximo previsto, poderá o 
Município, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao desistente, optar pela contratação dos proponentes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Município não preferir revogar 
a presente Licitação.
9.4. O contrato decorrente desta licitação, somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
art. 65, inciso I, letras "b" e inciso II, letras "c" e "d", observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.
9.5. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, o Município, ainda exercerá a 
fiscalização e acompanhamento através do Departamento de Engenharia, representado pelo engenheiro Sr. Guilherme Clamer Teles, ou de 
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercendo a mais ampla e completa fiscalização 
dos serviços em execução

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL
10.1 - Como requisito indispensável para a assinatura da ordem de serviço, a CONTRATADA deverá comprovar a prestação de garantia 
contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato, mediante opção por uma das seguintes modalidades:

10.1.1. Caução em dinheiro.
10.1.2. Seguro-garantia.
10.1.3. Fiança bancária.

10.2. A garantia prestada será liberada ou restituída à CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias, contados da emissão do Termo de Re-
cebimento Definitivo da Obra, sendo que, no caso de caução em dinheiro, será restituída acrescida dos juros resultantes da aplicação dos 
recursos em caderneta de poupança da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO ELEITO
10. Fica eleito o Foro da Comarca de Herval D’Oeste, SC, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
serem dirimidas as questões oriundas do presente termo.
E por estarem justas e contratadas assinam este contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas 
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abaixo assinadas, a tudo presente, para que surta os efeitos legais e de Direito

Erval Velho, SC, ........de ........... de 2022

Severino Jaime Schmidt    Representante Legal
Prefeito Municipal    Contratada

Testemunhas:

Nome: ....................................   Nome: ......................................
CPF: .........................    CPF: ...........................

Visto Advogada da Unidade Gestora
Juliane Perotoni
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Formosa do Sul

Prefeitura

DECRETO MUNICIPAL N.º 5781, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263052

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
DECRETO MUNICIPAL N.º 5781, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR – POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA 2022 DO TIPO ALTERAÇÃO SUPLEMENTAR 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 71, Inciso XVIII da Lei Orgânica Municipal e autorização contida Lei Municipal N.º 841, de 20 de outubro de 2022.
DECRETA:
Art. 1.º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 181.000,00 (Cento oitenta e um mil reais) para a (s) seguinte (s) dotação 
(ões) orçamentária (s):
ÓRGÃO- 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE- 01 GABINETE DO PREFEITO
PROJ./ATIV.-2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP. 3 FONTE: 0100 Recursos Ordinários .......R$ ....... 11.000,00

ÓRGÃO- 04 SECRET. DE EDUC. CULT. ESPORTE E TURISMO
UNIDADE- 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROJ./ATIV.-2.008 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP. 42 FONTE: 0101 Recursos Ordinários .......R$ ....... 70.000,00

ÓRGÃO- 04 SECRET. DE EDUC. CULT. ESPORTE E TURISMO
UNIDADE- 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA
PROJ./ATIV.-2.010 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP. 53 FONTE: 0100 Recursos Ordinários ........R$....100.000,00

Art. 2.º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação, referente às 
fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de R$ 181.000,00 (Cento oitenta e um mil reais).
ÓRGÃO- 03 SECRET. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE- 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROJ./ATIV.-2.032 DEFESA CIVIL
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP. 25 FONTE: 0100 Recursos Ordinários ......... R$ ......  20.000,00

ÓRGÃO- 04 SECRET. DE EDUC. CULT. ESPORTE E TURISMO
UNIDADE- 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROJ./ATIV.-2.007 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP. 39 FONTE: 0101 Recursos Ordinários .......R$ ............. 110.000,00

ÓRGÃO- 06 SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE- 02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
PROJ./ATIV.-1.036 REVITALIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS LOCALIZADAS AS MARGENS DO RIO OURO E JOÃO EMILIO
3.3.90.00.00.00.OO.00
DESP. 84 FONTE: 0100 Recursos Ordinários ........R$ ..... 11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP. 85 FONTE: 0100 Recursos Ordinários ........R$ ..... 5.000,00

ÓRGÃO-07 SECRETARIA DE TRANSP.OBRAS E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE- 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJ./ATIV.-1.020 SANEAMENTO BÁSICO
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP 94 Fonte: 0100 Recursos Ordinários ........ R$ ..........  25.000,00
PROJ./ATIV.-1.024 CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRAÇAS PUBLICAS
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP 98 Fonte: 0100 Recursos Ordinários ........ R$ ..........  10.000,00



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 581

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

Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 20 de outubro de 2022.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA.

EDITAL DE MATRÍCULAS - RESOLUÇÃO Nº 0001/2022
Publicação Nº 4264302

EDITAL DE MATRÍCULAS - RESOLUÇÃO Nº 0001/2022
Dispõe sobre as diretrizes para matrícula na Educação Infantil e no Ensino Fundamental nas Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino 
para o ano letivo 2023.

Conselho Municipal de Educação, no uso das suas atribuições legais, torna pública as diretrizes referentes às matrículas para o ano letivo de 
2023, no Curso da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e de acordo com a legislação em vigor e o previsto nesta resolução.

Fundamentação Legal:
De acordo com o disposto na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº 9.394/96, Leis Federais Nº 
11.114/05, Nº 11.274/06, que dispõe sobre a duração do ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade, e no PARECER CNE/CEB Nº 
4/2008 PARECER CNE/CEB Nº: 12/2010.

1. Período de Matrículas:

1.1 Matrículas Novas e Rematrículas: 21 de novembro a 25 de novembro de 2022.
1.2 Assegurado os direitos constitucionais que prevê o direito a educação e assim garante a matrícula no educandário. Abre-se a ressalva 
quanto à escolha do turno de estudo nas instituições da rede municipal.
1.3 O turno de estudo neste caso ficará a critério do Estabelecimento Escolar e da Secretaria Municipal de Educação de Formosa do Sul e 
em casos específicos ao Conselho Municipal de Educação.
1.4 As rematrículas dar-se-ão de forma automática, sendo que os pais ou responsáveis serão convocados para a atualização dos dados da 
ficha cadastral dos alunos.

2. Dos Objetivos

A conquista da cidadania plena, da qual todos os brasileiros são titulares, pressupõe, entre outros aspectos, o acesso à Educação Básica, 
constituída pela Educação Infantil, Fundamental séries iniciais para a rede municipal de ensino de Formosa do Sul.

2.1 Do Objetivo Geral

2.1.1 Este edital tem por objetivo geral assegurar a matrícula de todas as crianças e adolescentes em idade de frequentar a Educação In-
fantil e o Ensino Fundamental regular nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

2.2 Dos Objetivos Específicos

2.2.1 Dar publicidade ao edital afixando-o em local de fácil acesso e visibilidade aos interessados;

2.2.2 Assegurar matrícula a toda criança na faixa etária a partir de 4 (quatro) anos completos ou a completar até 31 de março de 2023. 
Conforme Lei 12796/2013 em seu artº 4, “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade (…)” e 
“art.6” É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade.” (NR) 
e em obediência ao PARECER CNE/CEB Nº 4/2008 e PARECER CNE/CEB Nº 12/2010 para ingresso ao ensino fundamental ou no inicio do 
ano letivo; e dos demais casos a serem regulamentados por esta resolução entre eles

2.2.3 Renovar a matrícula dos alunos que estudam na escola;

2.2.4 Efetuar a matrícula de alunos novos, cumprindo os critérios deste edital;

2.2.5 Efetuar a matrícula em qualquer época do ano letivo, atendidas as disposições legais;

2.2.6 Fazer levantamento junto à comunidade escolar, para verificar o número de crianças e adolescentes em idade de frequentar escola, 
cujos pais ou responsáveis não tenham feito matrícula em nenhuma escola, conscientizando-os de seu dever constitucional;

2.2.7 Reconduzir à escola o aluno evadido;

2.2.8 Realizar levantamento de alunos com defasagem idade/série, de no mínimo dois anos, para formação de nova turma com proposta 
pedagógica diferenciada;

2.2.9 Organizar a distribuição de vagas disponíveis na escola, de acordo com o número de alunos previstos neste edital;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art4i
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2.2.10 Publicar no mural da secretaria da escola, o relatório de matrícula, referente ao número de alunos por turma/turno e vagas disponí-
veis em cada uma delas.

2.2.11 Cadastrar e manter atualizado no Sistema de Gestão Educacional todos os dados referentes aos alunos matriculados na escola.

3. Da Caracterização da Clientela

3.1 A Secretaria Municipal de Educação garantirá a matrícula em escola municipal com os seguintes critérios:

3.1.1 - Berçário: Crianças de 04 meses a um ano e três meses;
3.1.2 - Maternal I: Crianças a partir de 01 ano e 4 meses a completar até 31 de março de 2023;
3.1.3 - Maternal II: Crianças a partir de 02 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023;
3.1.4 - Maternal III: Crianças a partir de 03 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023;
3.1.5 - Pré-Escolar I: Crianças a partir de 04 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023;
3.1.6 - Pré-Escolar II: Crianças a partir de 05 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023;
3.1.7 Para data de corte para efetivação de matrícula do ensino fundamental será determinada a data fixa de 31 de março de cada ano. 
Observando que a criança deverá ter 06 anos completos ou a completar até a data determinada, para ingressar no 1º. Ano do ensino fun-
damental anos iniciais;

3.1.8 Ensino Semi-integral – crianças de 04 meses à 03 anos completos até 31 de março de 2023, em que ambos os pais ou responsáveis 
comprove atividade empregatícia em no mínimo 8 horas diária.

3.1.9 As matrículas do período integral destinam-se as crianças cujos pais comprovem estar trabalhando durante o período do meio dia e 
desde que o aluno esteja matriculado na escola do Centro de Educação Infantil no período matutino e vespertino.

3.1.10 Crianças, com deficiência serão matriculados preferencialmente na rede regular de ensino;

4. Dos Procedimentos para Realização da Matrícula

4.1 Os procedimentos referentes à matrícula são os seguintes:

4.1.1 Renovação de Matrícula - garantir a vaga ao aluno matriculado no ensino fundamental regular, oferecido na rede municipal de ensino 
e pretende continuar seus estudos na mesma unidade escolar. Neste caso, haverá apenas a atualização de dados e confirmação do pai/
mãe ou responsável legal. Será compromisso da família, comunicar à escola qualquer alteração de dados existentes na ficha de matrícula. 
A renovação de matrícula será efetuada no ano indicado pelo resultado aferido no processo de avaliação e promoção em vigor.

4.1.2 Matrícula Nova - a matrícula será realizada pelos pais ou responsável legal, por meio do preenchimento da ficha de matrícula conforme 
o modelo padrão utilizado na rede municipal de ensino de Formosa do Sul. Quando a data da matrícula incorrer em reprovação por infrequ-
ência, o aluno e seu responsável legal deverão ser informados e declarar em documento específico ciência desta situação.

4.1.3 Matrícula por Transferência - será efetuada aos alunos que frequentaram escola no ano anterior ou estavam frequentando escola no 
ano em curso e mudaram de residência para este município.

4.1.4 Cancelamento de Matrícula - é o desligamento definitivo do aluno da unidade escolar e decorre da iniciativa do pai ou responsável 
legal, através de requerimento preenchido na secretaria da escola, com exposição de motivos para o cancelamento e apresentação de com-
provante de matrícula em outra instituição, não caracterizando evasão. Não pode haver cancelamento compulsório de matrícula por parte 
da escola, exceto quando a documentação apresentada não for fidedigna.

4.1.5 Desistência de Matrícula - ocorre na situação em que o aluno apresentar 60 dias de faltas consecutivas, esgotadas todas as tentativas 
de localização e reintegração, caracterizando abandono de estudos sem cancelamento de matrícula.

5. Do Desdobramento de Turmas

5.1 Para desdobramento de turmas, independente de turno, todas elas deverão ter no mínimo 06 (seis) alunos a mais do estabelecido no 
presente edital. Competirá à Secretaria Municipal de Educação de Formosa do Sul, respeitada a realidade escolar, autorizar o desdobramento 
de turmas com número de alunos diferente do fixado.

5.2 Somente poderá ser criada nova turma do respectivo ano, independente de turno, quando o número de alunos em todas as turmas, 
exceder em cinco (5) alunos, observando-se os critérios estabelecidos para composição de turmas, existência de espaço físico e avaliação 
da educação básica da Secretaria Municipal de Educação de Formosa do Sul.

5.3 O oferecimento nos anos iniciais novo turno de funcionamento depende de autorização prévia da Secretaria Municipal de Educação de 
Formosa do Sul.

5.4 Os parâmetros para a organização das turmas por grupos de idade decorrerão das especificidades da proposta pedagógica da escola, 
de modo a garantir a qualidade do atendimento e a relação criança/professor; conforme quadro abaixo:

§ 1º Conforme parecer (CNE/CEB nº 22/98 de 17/12/98) os estabelecimentos de ensino funcionará com número de alunos por sala de 
aula que possibilite adequada comunicação, aproveitamento e distanciamento, obedecendo a critérios pedagógicos e níveis de ensino, da 
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seguinte forma:

I - Educação Infantil:

a) 01 (um) professor e 01 (um) agente educativo ou estagiários para cada 5 (cinco) crianças de 04 (quatro) meses à 15 (quinze) meses de 
idade, em necessidade de aumentar para 6 à 10 crianças contrata-se mais 01 (um) agente educativo e/ou estagiários;

b) 01 (um) professor e 01 (um) agente educativo ou estagiários para cada 8 (oito) crianças de até 01 (um) ano e 3 (meses) de idade, em 
necessidade de aumentar para 9 à 12 crianças contrata-se mais 01 (um) agente educativo e/ou estagiários;

c) 01 (um) professor e 01 (um) agente educativo ou estagiários para cada 10 (dez) crianças de dois (anos) e 4 (meses) a três anos de 
idade, em necessidade de aumentar para 11 à 15 crianças contrata-se mais 01 (um) agente educativo ou estagiários. Respeitando a Data 
Corte de 31/03.

d) 01 (um) professor para cada 20 (vinte) crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e 11 (meses) de idade.

e) 01 (um) professor e 01 (um) agente educativo ou estagiários para cada 10 (dez) crianças para a turma do integral e mais 01 (um) agente 
educativo ou estagiários de 11 a 15 crianças .

I – Ensino Fundamental:

a) 01 (um) professor para cada 20 alunos em todas as turmas do ensino fundamental anos iniciais.

6. Da Documentação

6.1 A Coordenação Pedagógica da unidade escolar são responsáveis pela regularidade da documentação escolar dos alunos matriculados, 
cabendo-lhes também a constante atualização dos registros.

6.2 Destaca-se que a matrícula, além de ser um ato administrativo que vincula o aluno à escola, é uma inclusão pedagógica no processo 
escolar.

6.3 Desta forma, a análise da coordenação pedagógica é importante a fim de que a direção efetivem a matrícula, evitando a ocorrência de 
prejuízos pedagógicos irreparáveis, decorrentes de classificação ou reclassificação indevida.

6.4 Toda documentação deverá ser apresentada em via original e fotocópia. Salienta-se que a apresentação de documentos somente atra-
vés de fotocópia, não são considerados legais, devendo-se, portanto, exigir a apresentação da via original para efetuar sua autenticidade.

6.5 Em toda a documentação escolar dos alunos deverão ser registrados o nome completo do mesmo, sem abreviações e, o ano em curso 
ou cursada deverá ser escrita por extenso, bem como para efeito de autenticidade colocar o carimbo com a assinatura do secretário, ou do 
diretor.

6.6 Será nula de qualquer efeito a matrícula que for realizada com apresentação de documentação falsa, adulterada ou inautêntica, ficando 
o responsável passível das penas que a lei determinar.

6.7 No ato de matrícula é dispensável a apresentação da documentação exigida, devendo apresentá-la no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, prazo este concedido para a efetivação da mesma. Neste período a escola deverá acompanhar e auxiliar na busca da documentação 
pendente.

6.8 Durante o processo de busca de documentação é garantida a frequência escolar.

7. Da documentação necessária:

- Apresentar a certidão de nascimento;
- Carteira de identidade;
- Carteira de vacinação (fotocópia da página das vacinas recebidas);
- CPF da criança;
- CPF do pai ou da mãe ou do responsável legal;
- Apresentar declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude para as crianças que convivem com responsáveis;
- Comprovante de residência;
- Contato Telefônico;
- Autorização do uso de Imagem (Anexo I)
- Atestado médico em caso de intolerância a lactose e/ou glúten, e alergias (este atestado dever ser atualizado a cada seis meses);
- Histórico escolar, ou atestado de conclusão, ou de frequência se, no decorrer do ano, para alunos transferidos;
- Carteira de trabalho ou declaração que comprove vínculo empregatício no caso de matrículas ou atualização de cadastro para as crianças 
do Centro de Educação Infantil Municipal Primeiros Passos (Obrigatório para os pais ou responsáveis que matricularem suas crianças no 
Berçário, Maternal I, Maternal II, Maternal III, Semi-Integral e Integral);

8. Da Divulgação
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8.1 A Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares são responsáveis pela divulgação da Campanha de Matrícula e deverão 
utilizar todos os meios de comunicação disponíveis no município.

8.2 A ampla divulgação do período destinado à realização da matrícula deve ser o suporte para atingir o objetivo proposto pela Secretaria 
Municipal de Educação.

9. Das Disposições Gerais

9.1 A escola deverá a partir do ato de matrícula assegurar à comunidade escolar acesso ao regimento interno, às normas da escola e ao 
Projeto Político Pedagógico.

9.2 A matrícula e a frequência às aulas não poderá ser vinculada à exigência de qualquer tipo de cobrança financeira ou imposição de con-
dições relativas a material escolar, uniforme, ou equivalentes;

9.3 É responsabilidade da Coordenação Pedagógica de cada escola armazenar e manter atualizados os dados no Sistema de Gestão Edu-
cacional

9.4 A escola deverá expedir as transferências solicitadas na medida em que forem requeridas, tendo como prazo máximo de trinta dias, 
destacando-se a importância das mesmas serem expedidas o mais breve possível, a fim de evitar problemas de regularização da vida escolar 
do aluno, decorrentes de pendências de documentação.

9.5 A transferência de turno somente ocorrerá, mediante solicitação dos pais do aluno ou responsável legal, sob parecer da direção e da 
coordenação pedagógica, observada a conveniência didático-pedagógica e existência de vaga.

9.6 Toda a família terá assegurado o seu direito de matrícula. Observando que de maneira alguma terá direito a escolha de turno. Sendo que 
está observada pelo número de vagas, horário de trabalho dos pais, atestados médicos e horário de transporte escolar. Sendo que, assim 
que às preenchê-las será aberta consequentemente vagas em outra turma, ou turno.

9.7 A Secretaria Municipal de Educação, em caso de suspeita ou denúncia, fará revisão das matrículas que não obedecerem aos critérios 
estabelecidos neste edital, promovendo, se necessário, ações administrativas e/ou judiciais.

9.8 As informações constante nas declarações das famílias e/ou responsável legal serão de inteira responsabilidade dos signatários, e, caso 
sejam inverídicas, os mesmos responderão, em conformidade com a legislação vigente.

9.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, em primeira instância, e pelo Conselho Municipal de Educação, 
em último recurso.

9.10 Este edital entra em vigor na presente data.

Formosa do Sul, 20 de Outubro de 2022.

_________________________   _________________________
Ivone de Cézaro     Jorge Antonio Comunello
Presidente do     Prefeito Municipal
Conselho Municipal de Educação

Anexo I

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E ÁUDIO

___________________________________________________(nome do aluno),_____________________(estado ci-
vil),____________________(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _________________, inscrito(a) no CPF/MF, sob o 
nº________________, residente na Rua________________________________, nº_____, na cidade de____________________, nes-
te ato representado(a) por meu responsável legal___________________________________________________(nome do responsá-
vel,______________(estado civil),____________________(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº_________________, 
inscrito(a) no CPF/MF, sob o nº________________, residente na Rua________________________________, nº_____, na cidade 
de____________________, AUTORIZO o uso de minha imagem e áudio em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros 
meios de comunicação, para serem utilizados em campanhas promocionais e institucionais do município de Formosa do Sul/SC e, em espe-
cial à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas 
para uso interno, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no 
exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, 
mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) 
back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros).
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos 
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (dias) vias de igual teor e forma.

Formosa do Sul, , de , de 2022.
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Aluno:_________________________________

Responsável:____________________________

Telefone para contato: (___) _________

LEI MUNICIPAL N.º 843, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265829

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
LEI MUNICIPAL N.º 843, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022.
“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ALUSIVAS AOS EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 71, 
inciso XVIII, da Lei Orgânica Municipal, faz saber aos munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a despender até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para paga-
mento das despesas com a realização das festividades alusivas aos eventos oficiais do Município de Formosa do Sul.
§ 1º Os eventos serão organizados por Comissão Especial nomeada por Decreto Municipal.
§ 2º As despesas referente às contratações de serviços, shows e demais aquisições de produtos/materiais serão realizadas em observância 
à Lei de licitações.
Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 21 de outubro de 2022.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA.

LEI MUNICIPAL Nº 841, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263038

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL
LEI MUNICIPAL Nº 841, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe con-
fere o art. 71, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, a suplementar dotações orçamentárias do orçamento vigente da Prefeitura 
Municipal de Formosa do Sul, num montante R$ 181.000,00 (Cento oitenta e um mil reais), referente anulação orçamentaria do Exercício.
Detalhamento que segue:
ÓRGÃO- 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE- 01 GABINETE DO PREFEITO
PROJ./ATIV.-2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP. 3 FONTE: 0100 Recursos Ordinários .......R$ ....... 11.000,00

ÓRGÃO- 04 SECRET. DE EDUC. CULT. ESPORTE E TURISMO
UNIDADE- 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROJ./ATIV.-2.008 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP. 42 FONTE: 0101 Recursos Ordinários .......R$ ....... 70.000,00

ÓRGÃO- 04 SECRET. DE EDUC. CULT. ESPORTE E TURISMO
UNIDADE- 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA
PROJ./ATIV.-2.010 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP. 53 FONTE: 0100 Recursos Ordinários ........R$....100.000,00

Art. 2º Para fazer frente às despesas de que trata o Artigo 1.º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de anulação de valores do 
exercício no montante de R$ 181.000,00 (Cento oitenta e um mil reais):
ÓRGÃO- 03 SECRET. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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UNIDADE- 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROJ./ATIV.-2.032 DEFESA CIVIL
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Desp. 25 FONTE: 0100 Recursos Ordinários ......... R$ ......  20.000,00

ÓRGÃO- 04 SECRET. DE EDUC. CULT. ESPORTE E TURISMO
UNIDADE- 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROJ./ATIV.-2.007 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP. 39 FONTE: 0101 Recursos Ordinários .......R$ ............. 110.000,00

ÓRGÃO- 06 SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE- 02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
PROJ./ATIV.-1.036 REVITALIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS LOCALIZADAS AS MARGENS DO RIO OURO E JOÃO EMILIO
3.3.90.00.00.00.OO.00
DESP. 84 FONTE: 0100 Recursos Ordinários ........R$ ..... 11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP. 85 FONTE: 0100 Recursos Ordinários ........R$ ..... 5.000,00

ÓRGÃO-07 SECRETARIA DE TRANSP.OBRAS E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE- 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJ./ATIV.-1.020 SANEAMENTO BÁSICO
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP 94 Fonte: 0100 Recursos Ordinários ........ R$ ..........  25.000,00
PROJ./ATIV.-1.024 CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRAÇAS PUBLICAS
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
DESP 98 Fonte: 0100 Recursos Ordinários ........ R$ ..........  10.000,00

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

Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 20 de outubro de 2022.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 842, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265820

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL

LEI MUNICIPAL Nº 842, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022.

RATIFICA AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES CONSUBSTANCIADO NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 
DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (ARIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 71, 
inciso XVIII, da Lei Orgânica Municipal, faz saber aos munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 
2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Con-
sórcio Público do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), firmado entre este Município 
e o Consórcio Público ARIS.
Art. 2º O texto consolidado do Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Consórcio Público está publicado nas páginas da 
edição nº 3956 do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC (Edição de 24/08/2022, disponível em: https://edicao.dom.
sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fedicao.dom.sc.gov.br%2F2022%2F08%2F1661364701_edicao_3956_assinada.
pdf#page=2370.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal, em 21 de outubro de 2022.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL
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Forquilhinha

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/PMF/2022
Publicação Nº 4263200

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D42622260595CEE52783A398F7AA1571A61BC5F4
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 197/PMF/2022.

OBJETIVO: A presente Licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para futura aquisição de óleo ARLA 32 para consumo dos veículos de 
diversas secretarias, fundos e fundações do Município de Forquilhinha/SC, para o período de 12 meses.

PROTOCOLO ATÉ: 04/11/2022 ÀS 08:45 HORAS
DATA DA ABERTURA: 04/11/2022 ÀS 09:00 HORAS

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de 
Forquilhinha, no Paço Municipal “26 de Abril” Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 07:00 as 17:00 
horas, ou por e-mail: editais@forquilhinha.sc.gov.br ou http://www.forquilhinha.sc.gov.br/.

Forquilhinha, 20 de outubro de 2022.
NELI SEHNEM DOS SANTOS
Pregoeira

AVISO DE RETIFICAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 195/PMF/2022
Publicação Nº 4263866

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D883A28952CFF40A440FE9274AADBA4E2B78B3C6

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº. 195/PMF/2022

O Poder Executivo do Município de Forquilhinha, no uso das atribuições legais, leva ao conhecimento dos interessados que, no edital acima 
epigrafado, que tem como objetivo a de empresa especializada para execução da pavimentação asfáltica das Ruas Otilia Bressan Martins 
141,42m, Lucia Buratto Martins 140,747m e João Mezzari com 300,00m, no Bairro Santa Cruz; Rua Palmares 109,507m, Rua Adi José Vas-
soler 97,158m , no Vila Lourdes e Rua José Lino Junkes 184,515m, no Bairro Santa Clara, no Município de Forquilhinha/SC., por meio da 
Transferência Voluntária Especial do Estado – Processo SGPE nº SCC24690/2021, conforme Portaria 321/SEF/2021 e 229/SEF/2021.

ONDE SE LÊ:
A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para execução da pavimentação asfáltica das Ruas Otilia Bres-
san Martins 141,42m, Lucia Buratto Martins 140,747m e João Mezzari com 300,00m, no Bairro Santa Cruz; Rua Palmares 109,507m, Rua 
Adi José Vassoler 97,158m , no Vila Lourdes e Rua José Lino Junkes 184,515m, no Bairro Santa Clara, no Município de Forquilhinha/SC., por 
meio da Transferência Voluntária Especial do Estado – Processo SGPE nº SCC24690/2021, conforme Portaria 321/SEF/2021 e 229/SEF/2021.

LEIA-SE:
A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para execução da pavimentação asfáltica das Ruas Otilia 
Bressan Martins 141,42m, Lucia Buratto Martins 140,747m e João Mezzari com 300,00m, no Bairro Santa Cruz; Rua Palmares 109,507m, 
Rua Adi José Vassoler 97,158m , no Vila Lourdes e Rua José Lino Junkes 184,515m, no Bairro Santa Clara, no Município de Forquilhinha/
SC., por meio da Transferência Voluntária Especial do Estado – Portaria 321/SEF/2021.
Origem de Recursos: Transferência Voluntária Especial do Estado.
Portaria 229/SEF/2022
PROC.SCC 24690/2021 - Ruas Otilia Bressan Martins 141,42m, Lucia Buratto Martins 140,747m e João Mezzari com 300,00m, no Bairro 
Santa Cruz.
Portaria 189/SEF/2022
PROC.SCC 6865/2022 - Rua Palmares 109,507m, Rua Adi José Vassoler 97,158m , no Vila Lourdes.
Portaria 535/SEF/2021
PROC.SCC 24155/2021 - Rua José Lino Junkes 184,515m, no Bairro Santa Clara.

Mantém-se data de abertura e as demais disposições do Edital.

mailto:editais@forquilhinha.sc.gov.br
http://www.forquilhinha.sc.gov.br/
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Feitas as retificações acima, ficam todos notificados para os fins legais e de direito, na forma da lei vigente.

Forquilhinha/SC, 20 de outubro de 2022.
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 198/PMF/2022 - RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 4264235

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 14A710CC9D8E89A2340DB01EE32C735FB762E29A
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 198/PMF/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 204/PMF/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA.

CONTRATADA: UNIVERSITAS ESTUDOS SUPERIORES LTDA

OBJETO O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada para a aquisição de Livros “Mulheres de Forquilhinha”, 
a fim de atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Forquilhinha/SC.

VALOR: R$ 15.490,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93

JUSTIFICATIVA: A contratação em questão atende à demanda apresentada pela Secretaria de Educação e o valor global se enquadra nos 
moldes do dispositivo legal supracitado.

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e levando em consideração os termos do Parecer n° 
255/2022 expedido pela Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em 
conformidade com Artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.

Forquilhinha/SC, 20 de outubro de 2022.
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/FMS/2022
Publicação Nº 4263471

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO FMS Nº 41/2022
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO – UNIMED DE CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO DA REGIAO CARBONÍFERA

DO OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Contratual o credenciamento de estabelecimentos de prestadores de serviços de assis-
tência à Saúde, na área ambulatorial no conjunto de procedimentos da tabela SIGTAP/SUS, com complemento de tabela quando houver.

VALOR – R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) para o período vigente, distribuido entre os credenciados.

VIGÊNCIA – 20/10/2023.

DOTAÇÃO – 3390.3950.02. 65 (12); 3390.3950.02. 74 (55) e 3390.3950.01. 02 (54)

FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Credenciamento 28/FMS/2021.

DATA DA ASSINATURA – 20 de outubro de 2022.

JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/FMS/2022
Publicação Nº 4263698

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO FMS Nº 42/2022
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO – CARDIOVITTA – DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA S/S LTDA

DO OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Contratual o credenciamento de estabelecimentos de prestadores de serviços de assis-
tência à Saúde, na área ambulatorial no conjunto de procedimentos da tabela SIGTAP/SUS, com complemento de tabela quando houver.

VALOR – R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) para o período vigente, distribuido entre os credenciados.

VIGÊNCIA – 20/10/2023.

DOTAÇÃO – 3390.3950.02. 65 (12); 3390.3950.02. 74 (55) e 3390.3950.01. 02 (54)

FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Credenciamento 28/FMS/2021.

DATA DA ASSINATURA – 20 de outubro de 2022.

JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/FMS/2022
Publicação Nº 4264170

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO FMS Nº 43/2022
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO – DATA TAURUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

DO OBJETO – O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada para prestação serviços de treinamento das 
equipes ESF (Estratégia Saúde da Família) e assessoramento de gestão com apoio técnico operacional, para aperfeiçoamento de pessoal 
com referência na área de saúde pública e fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Forquilhinha/SC.

VALOR – R$ 80.190,00 (oitenta mil e cento e noventa reais).

VIGÊNCIA – 20/10/2023.

DOTAÇÃO – Proj/Ativ: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA/PREVINE BRASIL
(34) – Aplicação Direta – Recursos Co Financiamento Estado

FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal n° 8.666/93, Pregão Presencial n°19/FMS/2022.

DATA DA ASSINATURA – 20 de outubro de 2022.

JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 590

Fraiburgo

Prefeitura

AT22FME13
Publicação Nº 4264256

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0034/2022 – PMF
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0013/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2022 (AT22FME13)

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – FME (ÓRGÃO PARTI-
CIPANTE), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 02.454.641/0001-41, representado neste ato pelo Superinten-
dente Sr. Paulo Roberto Balestrin, no uso de suas atribuições, RESOLVE Registrar os Preços da empresa: DURABLE CONSTRUTORA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua da Paz, n° 43, Bairro São Cristóvão, na cidade de Fraiburgo/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 
43.758.645/0001-09, neste ato representada pela Sócia-Administradora, Sra. Lucimar Ceron, doravante denominado FORNECEDOR, para 
aquisição do objeto descrito a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 29/2021, 
Decreto Municipal nº 149/06 Decreto Municipal nº 134/18, bem como da Lei complementar nº 123/06, suas alterações e demais legislação, 
aplicando-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93 suas alterações e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata, apli-
cando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de pedreiro, carpinteiro, 
poda de árvores, lavagem de postes e praças públicas visando atender as necessidades do Órgão Participante (Fundação Municipal de Es-
portes e Lazer) para um período de 12 (doze) meses, conforme ANEXO I, termo de referência.

1.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo é a seguinte:
CÓD ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO VLR.UNIT.R$ VLR.TOT.R$

50298 2 100 HORA Hora/homem para prestação de 
serviços de pedreiro e carpinteiro. 24.97 2,497.00

CLÁUSULA SEGUNDA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO
2.1 – As contratações serão formalizadas por secretaria participante mediante Autorização de Fornecimento, a qual será constará os serviços 
a serem prestados, quantitativos e locais para realização.

2.2 – Os serviços deverão ser executados dentro do prazo estipulado abaixo, considerando-se como atraso, o período posterior ao fixado, 
sem a correta e completa conclusão dos serviços contratados.

2.2.1 – SERVIÇOS URGENTES – assim considerados aqueles que visam garantir a segurança imediata de pessoas e/ou que sua inexecução 
imediata, configure prejuízo ao patrimônio público ou de terceiros diretamente envolvidos – prazo de execução – até 24 horas a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento da Secretaria solicitante, ou, em caso de impossibilidade técnica aferida pela contratante, em 
prazo maior, fixado pela mesma.

2.2.2 – SERVIÇOS NÃO URGENTES – assim considerados aqueles não configurem prejuízo a segurança de pessoas e/ou que sua inexecução 
imediata, não configure prejuízo ao patrimônio público ou de terceiros diretamente envolvidos – prazo de execução – até 48 (quarenta e 
oito) horas a partir do recebimento da Autorização da Secretaria solicitante, ou, em caso de impossibilidade técnica aferida pela contratante, 
em prazo maior, fixado pela mesma.

2.3 – Em caso da impossibilidade da prestação dos serviços solicitados, no prazo previamente estabelecido, o fato deverá ser comunicado 
com antecedência mínima de 12 (doze) horas para serviços de urgência e 24 (vinte e quatro) para serviços não urgentes, para tomar as 
medidas adequadas.

2.4 – O FORNECEDOR deverá antes da realização dos serviços solicitados avisar o Secretário da área ou responsável para que o mesmo 
possa acompanhá-lo se assim o desejar.

2.4.1 – O relatório dos serviços prestados deverá ser emitido no término dos serviços, em 2 (duas) vias, com aceite do Secretário da área, 
e assinatura do responsável pelo acompanhamento dos serviços se for o caso, devendo ficar uma via para a Secretaria solicitante para 
controle e conferência quando da emissão de nota fiscal.

2.5 – O FORNECEDOR deverá manter mão de obra suficiente para garantir a execução dos serviços durante o prazo de vigência da ata, 
podendo ser exigido mais que um profissional para cada solicitação.

2.6 – O FORNECEDOR deverá transportar e fornecer tanto seus funcionários, ferramentas e materiais que se fizerem necessários para a 
execução dos serviços.
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2.7 – Para o item 1, estão incluídos Serviços Gerais como encanamento, substituição de pisos cerâmicos e vinílicos, consertos de coberturas, 
serviços de pintura, substituição de paredes, portas e janelas, caixaria, serviços de alvenaria;

2.8 – Dos materiais a serem utilizados para o serviço ficará a cargo do ÓRGÃO GERENCIADOR somente a disponibilidade de água e energia 
elétrica.

2.8.1 – As ferramentas, escadas, EPI’s e demais equipamentos correrão a conta do FORNECEDOR.

2.9 – Para os serviços de edificações ou consertos de coberturas ou pinturas, o profissional que prestará o serviço deverá ter o curso NR35 
atualizado anterior a prestação dos serviços.

2.10 – Os serviços serão solicitados de acordo com a necessidade de cada secretaria, sem garantia de quantidade mínima durante a vigência 
da Ata;

2.11 – Item 3 e 4 os serviços descritos deverão ser prestados com lavadora de alta pressão.

2.12 – Para o item 5, deverão ser transportados os galhos e demais sujeiras (folhas, serragem) decorrentes dos serviços de poda execu-
tados, para a Usina de Triagem de Resíduos da SANEFRAI, Rua: Final da Av. Caçador – Bairro Jardim América – 89.580-000, Município: 
Fraiburgo / SC, onde se encontra o Triturador de galhos.

2.13 – Os serviços serão fiscalizados com rigor pela solicitante e caso não estejam em conformidade com o descrito ou aos fins a que se 
destina, deverão ser refeitos, dentro de um prazo de 24 (vinte e quatro) horas após requisição da Secretaria solicitante, ou prazo maior, a 
critério desta, sob pena de ser considerada inexecução contratual ou execução irregular da presente Ata.

2.14 – Poderá a contratante solicitar a ART dos serviços prestados.

2.15 – Após a conclusão dos serviços a Secretaria que solicitou os serviços fará as vistorias finais bem como a emissão do Laudo de Rece-
bimento e Conclusão da etapa, que acompanhará a nota fiscal.

2.16 – As demais despesas relacionadas com a prestação dos serviços correrão a conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS
3.1 – O pagamento pela prestação dos serviços objetos da presente Ata será feito em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário 
em sua conta-corrente, após a prestação de serviços, acompanhados do relatório dos serviços prestados, assinados pelo responsável e da 
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

3.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase 
de habilitação.

3.3 – O pagamento será realizado até o 15° (quinze) dias subsequentes à efetiva execução do objeto e emissão da respectiva Nota Fiscal 
Eletrônica e arquivo XML.

3.4 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for im-
posta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame, correrão a conta de dotações específicas dos orçamentos dos exercícios 
de 2022/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) Iniciar os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas após a Autorização para serviços descritos como URGENTE e 48 (quarenta e oito) 
horas para serviços NÃO URGENTES;
b) Prestar os serviços na forma e dia solicitados pela CONTRATANTE, bem como prestar os serviços dentro do prazo contratado, na forma 
estatuída neste Termo e dentro das normas técnicas;
c) Manter mão de obra suficiente para garantir a execução dos serviços, no prazo de vigência do contrato;
d) Transportar ou viabilizar o transporte de seus funcionários, ferramentas e instrumentos que se fizerem necessários para execução dos 
serviços;
e) Disponibilizar funcionários capacitados, ficando obrigado a substituir o funcionário cuja atuação e permanência nos serviços que pre-
judiquem a execução regular dos serviços (rendimento) ou comportamento inadequado, no prazo máximo de 12 (doze) horas, mediante 
solicitação por escrito da Secretaria solicitante;
f) apresentar quando exigida, a ART dos serviços prestados;
g) Responder por quaisquer danos que venha a causar perante terceiros, ficando a contratante isento de qualquer responsabilidade, sendo 
esta civil, criminal, previdenciária, trabalhista e fiscal, em virtude da presente prestação de serviços;
h) Arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame, ficando 
o município isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal, inclusive no que tange ao fornecimento e fiscalização para o uso de EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) e atendimento das normas regulamentares do Ministério do Trabalho;
i) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 2 dias, os serviços/produ-
tos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
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j) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das pres-
tações a que está obrigada;
k) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br;
l) manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55 inciso XIII, da Lei 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO DO CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, poderá o Município de Fraiburgo 
aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o fornecedor 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

6.2 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 
n. 8.666/93.

6.3 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

6.4 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

6.5 – Nos termos do art. 7º da Lei Federal n. 10.520/2002, ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a Licitação, que ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, 
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de Fraiburgo, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

6.6 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.7 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

8.2 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes 
através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da 
Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o forne-
cimento do serviço, quando solicitado pela administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

8.3 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando for compro-
vado que o particular está submetido a uma condição prejudicial em decorrência de algum fato gerador, tais como: fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado; caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4 – Cabe ao fornecedor demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gerados 
e a repercussão sobre a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À administração, por meio de seu 
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setor financeiro, compete averiguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora-
ção dos encargos do contratado.

8.5 – O fornecedor deve comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro; Apurar o valor a ser modificado (mediante apresentação de pla-
nilhas de custos); e apresentar documentação de suporte (pareceres, laudos, pesquisas de preços e perícias, notícias).

8.6 – O Requerimento/Pedido deve ser formal, fundamentado, com documentos de suporte, indicando de forma clara objetiva o item ou 
objeto que está desequilibrado e apuração do valor requisitado. Requisitos mínimos para o requerimento: a) identificação da empresa; b) 
identificação de contato (telefone/e-mail); c) identificação do objeto; d) identificação do nº do contrato; e) fundamentação; f) instrução: por 
meio de documentos hábeis e contemporâneos (realidade dos preços no momento inicial da contratação e demonstração do momento atual 
desequilibrado). Ex. Notas fiscais de aquisição; Composição de Custos; Notícias; Pareces Técnicos; Cálculos contábeis; g) pedido apurando 
o valor requisitado.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:
I – convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II – frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e
III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 4º. 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 DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1 – A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco 
dias úteis, nos seguintes casos:
I – Pela Administração, quando:
a) houver atraso injustificado na entrega por mais de 10 (dez) dias ou por mais de 2 (duas) vezes;
b) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
c) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabe-
lecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
d) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
f) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
g) por razões de interesse público, devidamente fundamentado;
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços.

10.2 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administra-
ção, se apresentada com antecedência de 15 dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços 
pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido

10.3 – Cancelado o registro com o fornecedor, ou não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar os demais forne-
cedores classificados visando oportunidade de negociação para celebração de nova Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0034/2022, Edital de Pregão, na forma Ele-
trônica Nº 0013/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, os preceitos do 
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

12.2 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos 
que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.3 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

12.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
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realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições.

12.5 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

12.6 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejados pelo Órgão gerenciador entre os Órgãos 
participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

12.6.1 – O remanejamento será realizado entre quaisquer Órgãos participantes, com ou sem a manifestação formal através da formalização 
das atas de registro de preços ou aditamento, que não cause acréscimo ou decréscimo no valor do item, bem como no total dos quantita-
tivos dos itens iniciais previstos no processo licitatório.

12.6.2 – Caberá ao Órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo 
Órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6.3 – A Ata de registro de Preços poderá originar Termo Contratual ou instrumentos hábeis de contratação tais como: Carta Contrato, 
Nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento, Ordem de execução de serviço outro documento equivalente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar desta Ata de Registro de Preços e suas contratações, fica eleito o foro de Fraiburgo, 
SC, que é Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 02 de março de 2022.
Município de Fraiburgo
Rui Carlos Braun
Decreto n. 0337/2017
Órgão Gerenciador

Durable Construtora Ltda
Lucimar Ceron
Fornecedor

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

AT22FME14
Publicação Nº 4264703

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0034/2022 – PMF
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0013/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0014/2022 (AT22FME14)

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – FME (ÓRGÃO PARTICI-
PANTE), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 02.454.641/0001-41, representado neste ato pelo Superintenden-
te Sr. Paulo Roberto Balestrin, no uso de suas atribuições, RESOLVE Registrar os Preços da empresa: MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Vereador Divo Marafon, n° 86, Bairro Carelli, na cidade de Videira-SC (89.566-740), 
na inscrita no CNPJ sob o nº 09.677.321/0001-08, neste ato representada pelo Sócio-Administrador, Sr. Lindomar Ferreira Vieira, doravante 
denominado FORNECEDOR, para aquisição do objeto descrito a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 10.520/02, do 
Decreto Municipal nº 29/2021, Decreto Municipal nº 149/06 Decreto Municipal nº 134/18, bem como da Lei complementar nº 123/06, suas 
alterações e demais legislação, aplicando-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93 suas alterações e sendo observadas as bases e os forneci-
mentos indicados nesta Ata, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de pedreiro, carpinteiro, 
poda de árvores, lavagem de postes e praças públicas visando atender as necessidades do Órgão Participante (Fundação Municipal de Es-
portes e Lazer) para um período de 12 (doze) meses, conforme ANEXO I, termo de referência.

1.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo é a seguinte:
CÓD ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO VLR.UNIT.R$ VLR.TOT.R$

50272 5 500 M²

Lavagem de praças públicas, calçadas, escadas e 
demais espaços públicos do Município de Fraiburgo com 
fornecimento de materiais (ficará a cargo do Município 
a disponibilidade de água e energia elétrica).

1.99 995.00

50273 1 50 HORA Serviços de poda de árvores conforme necessidade. 24.99 12,495.00

CLÁUSULA SEGUNDA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO
2.1 – As contratações serão formalizadas por secretaria participante mediante Autorização de Fornecimento, a qual será constará os serviços 
a serem prestados, quantitativos e locais para realização.
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2.2 – Os serviços deverão ser executados dentro do prazo estipulado abaixo, considerando-se como atraso, o período posterior ao fixado, 
sem a correta e completa conclusão dos serviços contratados.

2.2.1 – SERVIÇOS URGENTES – assim considerados aqueles que visam garantir a segurança imediata de pessoas e/ou que sua inexecução 
imediata, configure prejuízo ao patrimônio público ou de terceiros diretamente envolvidos – prazo de execução – até 24 horas a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento da Secretaria solicitante, ou, em caso de impossibilidade técnica aferida pela contratante, em 
prazo maior, fixado pela mesma.

2.2.2 – SERVIÇOS NÃO URGENTES – assim considerados aqueles não configurem prejuízo a segurança de pessoas e/ou que sua inexecução 
imediata, não configure prejuízo ao patrimônio público ou de terceiros diretamente envolvidos – prazo de execução – até 48 (quarenta e 
oito) horas a partir do recebimento da Autorização da Secretaria solicitante, ou, em caso de impossibilidade técnica aferida pela contratante, 
em prazo maior, fixado pela mesma.

2.3 – Em caso da impossibilidade da prestação dos serviços solicitados, no prazo previamente estabelecido, o fato deverá ser comunicado 
com antecedência mínima de 12 (doze) horas para serviços de urgência e 24 (vinte e quatro) para serviços não urgentes, para tomar as 
medidas adequadas.

2.4 – O FORNECEDOR deverá antes da realização dos serviços solicitados avisar o Secretário da área ou responsável para que o mesmo 
possa acompanhá-lo se assim o desejar.

2.4.1 – O relatório dos serviços prestados deverá ser emitido no término dos serviços, em 2 (duas) vias, com aceite do Secretário da área, 
e assinatura do responsável pelo acompanhamento dos serviços se for o caso, devendo ficar uma via para a Secretaria solicitante para 
controle e conferência quando da emissão de nota fiscal.

2.5 – O FORNECEDOR deverá manter mão de obra suficiente para garantir a execução dos serviços durante o prazo de vigência da ata, 
podendo ser exigido mais que um profissional para cada solicitação.

2.6 – O FORNECEDOR deverá transportar e fornecer tanto seus funcionários, ferramentas e materiais que se fizerem necessários para a 
execução dos serviços.

2.7 – Para o item 1, estão incluídos Serviços Gerais como encanamento, substituição de pisos cerâmicos e vinílicos, consertos de coberturas, 
serviços de pintura, substituição de paredes, portas e janelas, caixaria, serviços de alvenaria;

2.8 – Dos materiais a serem utilizados para o serviço ficará a cargo do ÓRGÃO GERENCIADOR somente a disponibilidade de água e energia 
elétrica.

2.8.1 – As ferramentas, escadas, EPI’s e demais equipamentos correrão a conta do FORNECEDOR.

2.9 – Para os serviços de edificações ou consertos de coberturas ou pinturas, o profissional que prestará o serviço deverá ter o curso NR35 
atualizado anterior a prestação dos serviços.

2.10 – Os serviços serão solicitados de acordo com a necessidade de cada secretaria, sem garantia de quantidade mínima durante a vigência 
da Ata;

2.11 – Item 3 e 4 os serviços descritos deverão ser prestados com lavadora de alta pressão.

2.12 – Para o item 5, deverão ser transportados os galhos e demais sujeiras (folhas, serragem) decorrentes dos serviços de poda execu-
tados, para a Usina de Triagem de Resíduos da SANEFRAI, Rua: Final da Av. Caçador – Bairro Jardim América – 89.580-000, Município: 
Fraiburgo / SC, onde se encontra o Triturador de galhos.

2.13 – Os serviços serão fiscalizados com rigor pela solicitante e caso não estejam em conformidade com o descrito ou aos fins a que se 
destina, deverão ser refeitos, dentro de um prazo de 24 (vinte e quatro) horas após requisição da Secretaria solicitante, ou prazo maior, a 
critério desta, sob pena de ser considerada inexecução contratual ou execução irregular da presente Ata.

2.14 – Poderá a contratante solicitar a ART dos serviços prestados.

2.15 – Após a conclusão dos serviços a Secretaria que solicitou os serviços fará as vistorias finais bem como a emissão do Laudo de Rece-
bimento e Conclusão da etapa, que acompanhará a nota fiscal.

2.16 – As demais despesas relacionadas com a prestação dos serviços correrão a conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS
3.1 – O pagamento pela prestação dos serviços objetos da presente Ata será feito em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário 
em sua conta-corrente, após a prestação de serviços, acompanhados do relatório dos serviços prestados, assinados pelo responsável e da 
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

3.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase 
de habilitação.
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3.3 – O pagamento será realizado até o 15° (quinze) dias subsequentes à efetiva execução do objeto e emissão da respectiva Nota Fiscal 
Eletrônica e arquivo XML.

3.4 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for im-
posta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame, correrão a conta de dotações específicas dos orçamentos dos exercícios 
de 2022/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) Iniciar os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas após a Autorização para serviços descritos como URGENTE e 48 (quarenta e oito) 
horas para serviços NÃO URGENTES;
b) Prestar os serviços na forma e dia solicitados pela CONTRATANTE, bem como prestar os serviços dentro do prazo contratado, na forma 
estatuída neste Termo e dentro das normas técnicas;
c) Manter mão de obra suficiente para garantir a execução dos serviços, no prazo de vigência do contrato;
d) Transportar ou viabilizar o transporte de seus funcionários, ferramentas e instrumentos que se fizerem necessários para execução dos 
serviços;
e) Disponibilizar funcionários capacitados, ficando obrigado a substituir o funcionário cuja atuação e permanência nos serviços que pre-
judiquem a execução regular dos serviços (rendimento) ou comportamento inadequado, no prazo máximo de 12 (doze) horas, mediante 
solicitação por escrito da Secretaria solicitante;
f) apresentar quando exigida, a ART dos serviços prestados;
g) Responder por quaisquer danos que venha a causar perante terceiros, ficando a contratante isento de qualquer responsabilidade, sendo 
esta civil, criminal, previdenciária, trabalhista e fiscal, em virtude da presente prestação de serviços;
h) Arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame, ficando 
o município isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal, inclusive no que tange ao fornecimento e fiscalização para o uso de EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) e atendimento das normas regulamentares do Ministério do Trabalho;
i) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 2 dias, os serviços/produ-
tos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
j) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das pres-
tações a que está obrigada;
k) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br;
l) manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55 inciso XIII, da Lei 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO DO CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, poderá o Município de Fraiburgo 
aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o fornecedor 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

6.2 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 
n. 8.666/93.

6.3 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

6.4 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

6.5 – Nos termos do art. 7º da Lei Federal n. 10.520/2002, ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a Licitação, que ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, 
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de Fraiburgo, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta 
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por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

6.6 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.7 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

8.2 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes 
através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da 
Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o forne-
cimento do serviço, quando solicitado pela administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

8.3 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando for compro-
vado que o particular está submetido a uma condição prejudicial em decorrência de algum fato gerador, tais como: fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado; caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4 – Cabe ao fornecedor demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gerados 
e a repercussão sobre a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À administração, por meio de seu 
setor financeiro, compete averiguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora-
ção dos encargos do contratado.

8.5 – O fornecedor deve comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro; Apurar o valor a ser modificado (mediante apresentação de pla-
nilhas de custos); e apresentar documentação de suporte (pareceres, laudos, pesquisas de preços e perícias, notícias).

8.6 – O Requerimento/Pedido deve ser formal, fundamentado, com documentos de suporte, indicando de forma clara objetiva o item ou 
objeto que está desequilibrado e apuração do valor requisitado. Requisitos mínimos para o requerimento: a) identificação da empresa; b) 
identificação de contato (telefone/e-mail); c) identificação do objeto; d) identificação do nº do contrato; e) fundamentação; f) instrução: por 
meio de documentos hábeis e contemporâneos (realidade dos preços no momento inicial da contratação e demonstração do momento atual 
desequilibrado). Ex. Notas fiscais de aquisição; Composição de Custos; Notícias; Pareces Técnicos; Cálculos contábeis; g) pedido apurando 
o valor requisitado.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:
I – convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II – frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e
III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 4º. 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 DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1 – A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco 
dias úteis, nos seguintes casos:
I – Pela Administração, quando:
a) houver atraso injustificado na entrega por mais de 10 (dez) dias ou por mais de 2 (duas) vezes;
b) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
c) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabe-
lecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
d) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
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e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
f) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
g) por razões de interesse público, devidamente fundamentado;
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços.

10.2 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administra-
ção, se apresentada com antecedência de 15 dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços 
pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido

10.3 – Cancelado o registro com o fornecedor, ou não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar os demais forne-
cedores classificados visando oportunidade de negociação para celebração de nova Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0034/2022, Edital de Pregão, na forma Ele-
trônica Nº 0013/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, os preceitos do 
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

12.2 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos 
que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.3 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

12.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições.

12.5 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

12.6 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejados pelo Órgão gerenciador entre os Órgãos 
participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

12.6.1 – O remanejamento será realizado entre quaisquer Órgãos participantes, com ou sem a manifestação formal através da formalização 
das atas de registro de preços ou aditamento, que não cause acréscimo ou decréscimo no valor do item, bem como no total dos quantita-
tivos dos itens iniciais previstos no processo licitatório.

12.6.2 – Caberá ao Órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo 
Órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6.3 – A Ata de registro de Preços poderá originar Termo Contratual ou instrumentos hábeis de contratação tais como: Carta Contrato, 
Nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento, Ordem de execução de serviço outro documento equivalente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar desta Ata de Registro de Preços e suas contratações, fica eleito o foro de Fraiburgo, 
SC, que é Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 02 de março de 2022.

Município de Fraiburgo
Rui Carlos Braun
Decreto n. 0337/2017
Órgão Gerenciador

Malin Soluções e Serviços Eireli Me
Lindomar Ferreira Vieira
Fornecedor

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.
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AT22FME15
Publicação Nº 4264704

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0034/2022 – PMF

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0013/2022

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2022 (AT22FME15)

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – FME (ÓRGÃO PARTI-
CIPANTE), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 02.454.641/0001-41, representado neste ato pelo Superinten-
dente Sr. Paulo Roberto Balestrin, no uso de suas atribuições, RESOLVE Registrar os Preços da empresa: COLUFORT CONSTRUTORA EIRELI 
ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Rod. SC-452, nº 1970, na cidade de Monte Carlo-SC (89.618-000), inscrita no CNPJ sob 
o nº 37.108.028/0001-57, neste ato representada pelo Sócio-Administrador, Sr. Osmar Alexandre Chaves, doravante denominado FORNE-
CEDOR, para aquisição do objeto descrito a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 
29/2021, Decreto Municipal nº 149/06 Decreto Municipal nº 134/18, bem como da Lei complementar nº 123/06, suas alterações e demais 
legislação, aplicando-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93 suas alterações e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta 
Ata, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de pedreiro, carpinteiro, 
poda de árvores, lavagem de postes e praças públicas visando atender as necessidades do Órgão Participante (Fundação Municipal de Es-
portes e Lazer) para um período de 12 (doze) meses, conforme ANEXO I, termo de referência.

1.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo é a seguinte:
CÓD ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO VLR.UNIT.R$ VLR.TOT.R$

50270 3 100 HORA

Hora/homem para prestação de serviços de troca de 
cobertura com nivelamento da estrutura quando ne-
cessário; cobertura de amianto, aluzinco e demais que 
se fizerem necessários.

33.81 3,381.00

CLÁUSULA SEGUNDA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO
2.1 – As contratações serão formalizadas por secretaria participante mediante Autorização de Fornecimento, a qual será constará os serviços 
a serem prestados, quantitativos e locais para realização.

2.2 – Os serviços deverão ser executados dentro do prazo estipulado abaixo, considerando-se como atraso, o período posterior ao fixado, 
sem a correta e completa conclusão dos serviços contratados.

2.2.1 – SERVIÇOS URGENTES – assim considerados aqueles que visam garantir a segurança imediata de pessoas e/ou que sua inexecução 
imediata, configure prejuízo ao patrimônio público ou de terceiros diretamente envolvidos – prazo de execução – até 24 horas a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento da Secretaria solicitante, ou, em caso de impossibilidade técnica aferida pela contratante, em 
prazo maior, fixado pela mesma.

2.2.2 – SERVIÇOS NÃO URGENTES – assim considerados aqueles não configurem prejuízo a segurança de pessoas e/ou que sua inexecução 
imediata, não configure prejuízo ao patrimônio público ou de terceiros diretamente envolvidos – prazo de execução – até 48 (quarenta e 
oito) horas a partir do recebimento da Autorização da Secretaria solicitante, ou, em caso de impossibilidade técnica aferida pela contratante, 
em prazo maior, fixado pela mesma.

2.3 – Em caso da impossibilidade da prestação dos serviços solicitados, no prazo previamente estabelecido, o fato deverá ser comunicado 
com antecedência mínima de 12 (doze) horas para serviços de urgência e 24 (vinte e quatro) para serviços não urgentes, para tomar as 
medidas adequadas.

2.4 – O FORNECEDOR deverá antes da realização dos serviços solicitados avisar o Secretário da área ou responsável para que o mesmo 
possa acompanhá-lo se assim o desejar.

2.4.1 – O relatório dos serviços prestados deverá ser emitido no término dos serviços, em 2 (duas) vias, com aceite do Secretário da área, 
e assinatura do responsável pelo acompanhamento dos serviços se for o caso, devendo ficar uma via para a Secretaria solicitante para 
controle e conferência quando da emissão de nota fiscal.

2.5 – O FORNECEDOR deverá manter mão de obra suficiente para garantir a execução dos serviços durante o prazo de vigência da ata, 
podendo ser exigido mais que um profissional para cada solicitação.

2.6 – O FORNECEDOR deverá transportar e fornecer tanto seus funcionários, ferramentas e materiais que se fizerem necessários para a 
execução dos serviços.

2.7 – Para o item 1, estão incluídos Serviços Gerais como encanamento, substituição de pisos cerâmicos e vinílicos, consertos de coberturas, 
serviços de pintura, substituição de paredes, portas e janelas, caixaria, serviços de alvenaria;
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2.8 – Dos materiais a serem utilizados para o serviço ficará a cargo do ÓRGÃO GERENCIADOR somente a disponibilidade de água e energia 
elétrica.

2.8.1 – As ferramentas, escadas, EPI’s e demais equipamentos correrão a conta do FORNECEDOR.

2.9 – Para os serviços de edificações ou consertos de coberturas ou pinturas, o profissional que prestará o serviço deverá ter o curso NR35 
atualizado anterior a prestação dos serviços.

2.10 – Os serviços serão solicitados de acordo com a necessidade de cada secretaria, sem garantia de quantidade mínima durante a vigência 
da Ata;

2.11 – Item 3 e 4 os serviços descritos deverão ser prestados com lavadora de alta pressão.

2.12 – Para o item 5, deverão ser transportados os galhos e demais sujeiras (folhas, serragem) decorrentes dos serviços de poda execu-
tados, para a Usina de Triagem de Resíduos da SANEFRAI, Rua: Final da Av. Caçador – Bairro Jardim América – 89.580-000, Município: 
Fraiburgo / SC, onde se encontra o Triturador de galhos.

2.13 – Os serviços serão fiscalizados com rigor pela solicitante e caso não estejam em conformidade com o descrito ou aos fins a que se 
destina, deverão ser refeitos, dentro de um prazo de 24 (vinte e quatro) horas após requisição da Secretaria solicitante, ou prazo maior, a 
critério desta, sob pena de ser considerada inexecução contratual ou execução irregular da presente Ata.

2.14 – Poderá a contratante solicitar a ART dos serviços prestados.

2.15 – Após a conclusão dos serviços a Secretaria que solicitou os serviços fará as vistorias finais bem como a emissão do Laudo de Rece-
bimento e Conclusão da etapa, que acompanhará a nota fiscal.

2.16 – As demais despesas relacionadas com a prestação dos serviços correrão a conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS
3.1 – O pagamento pela prestação dos serviços objetos da presente Ata será feito em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário 
em sua conta-corrente, após a prestação de serviços, acompanhados do relatório dos serviços prestados, assinados pelo responsável e da 
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

3.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase 
de habilitação.

3.3 – O pagamento será realizado até o 15° (quinze) dias subsequentes à efetiva execução do objeto e emissão da respectiva Nota Fiscal 
Eletrônica e arquivo XML.

3.4 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for im-
posta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame, correrão a conta de dotações específicas dos orçamentos dos exercícios 
de 2022/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) Iniciar os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas após a Autorização para serviços descritos como URGENTE e 48 (quarenta e oito) 
horas para serviços NÃO URGENTES;
b) Prestar os serviços na forma e dia solicitados pela CONTRATANTE, bem como prestar os serviços dentro do prazo contratado, na forma 
estatuída neste Termo e dentro das normas técnicas;
c) Manter mão de obra suficiente para garantir a execução dos serviços, no prazo de vigência do contrato;
d) Transportar ou viabilizar o transporte de seus funcionários, ferramentas e instrumentos que se fizerem necessários para execução dos 
serviços;
e) Disponibilizar funcionários capacitados, ficando obrigado a substituir o funcionário cuja atuação e permanência nos serviços que pre-
judiquem a execução regular dos serviços (rendimento) ou comportamento inadequado, no prazo máximo de 12 (doze) horas, mediante 
solicitação por escrito da Secretaria solicitante;
f) apresentar quando exigida, a ART dos serviços prestados;
g) Responder por quaisquer danos que venha a causar perante terceiros, ficando a contratante isento de qualquer responsabilidade, sendo 
esta civil, criminal, previdenciária, trabalhista e fiscal, em virtude da presente prestação de serviços;
h) Arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame, ficando 
o município isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal, inclusive no que tange ao fornecimento e fiscalização para o uso de EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) e atendimento das normas regulamentares do Ministério do Trabalho;
i) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 2 dias, os serviços/produ-
tos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
j) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das pres-
tações a que está obrigada;
k) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br;
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l) manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55 inciso XIII, da Lei 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO DO CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, poderá o Município de Fraiburgo 
aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o fornecedor 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

6.2 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 
n. 8.666/93.

6.3 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

6.4 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

6.5 – Nos termos do art. 7º da Lei Federal n. 10.520/2002, ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a Licitação, que ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, 
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de Fraiburgo, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

6.6 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.7 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

8.2 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes 
através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da 
Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o forne-
cimento do serviço, quando solicitado pela administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

8.3 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando for compro-
vado que o particular está submetido a uma condição prejudicial em decorrência de algum fato gerador, tais como: fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado; caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4 – Cabe ao fornecedor demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gerados 
e a repercussão sobre a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À administração, por meio de seu 
setor financeiro, compete averiguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora-
ção dos encargos do contratado.
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8.5 – O fornecedor deve comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro; Apurar o valor a ser modificado (mediante apresentação de pla-
nilhas de custos); e apresentar documentação de suporte (pareceres, laudos, pesquisas de preços e perícias, notícias).

8.6 – O Requerimento/Pedido deve ser formal, fundamentado, com documentos de suporte, indicando de forma clara objetiva o item ou 
objeto que está desequilibrado e apuração do valor requisitado. Requisitos mínimos para o requerimento: a) identificação da empresa; b) 
identificação de contato (telefone/e-mail); c) identificação do objeto; d) identificação do nº do contrato; e) fundamentação; f) instrução: por 
meio de documentos hábeis e contemporâneos (realidade dos preços no momento inicial da contratação e demonstração do momento atual 
desequilibrado). Ex. Notas fiscais de aquisição; Composição de Custos; Notícias; Pareces Técnicos; Cálculos contábeis; g) pedido apurando 
o valor requisitado.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:
I – convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II – frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e
III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 4º. 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 DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1 – A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco 
dias úteis, nos seguintes casos:
I – Pela Administração, quando:
a) houver atraso injustificado na entrega por mais de 10 (dez) dias ou por mais de 2 (duas) vezes;
b) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
c) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabe-
lecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
d) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
f) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
g) por razões de interesse público, devidamente fundamentado;
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços.

10.2 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administra-
ção, se apresentada com antecedência de 15 dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços 
pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido

10.3 – Cancelado o registro com o fornecedor, ou não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar os demais forne-
cedores classificados visando oportunidade de negociação para celebração de nova Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0034/2022, Edital de Pregão, na forma Ele-
trônica Nº 0013/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, os preceitos do 
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

12.2 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos 
que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.3 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

12.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração 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.
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12.5 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

12.6 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejados pelo Órgão gerenciador entre os Órgãos 
participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

12.6.1 – O remanejamento será realizado entre quaisquer Órgãos participantes, com ou sem a manifestação formal através da formalização 
das atas de registro de preços ou aditamento, que não cause acréscimo ou decréscimo no valor do item, bem como no total dos quantita-
tivos dos itens iniciais previstos no processo licitatório.

12.6.2 – Caberá ao Órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo 
Órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6.3 – A Ata de registro de Preços poderá originar Termo Contratual ou instrumentos hábeis de contratação tais como: Carta Contrato, 
Nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento, Ordem de execução de serviço outro documento equivalente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar desta Ata de Registro de Preços e suas contratações, fica eleito o foro de Fraiburgo, 
SC, que é Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 02 de março de 2022.
Município de Fraiburgo
Rui Carlos Braun
Decreto n. 0337/2017
Órgão Gerenciador

Colufort Construtora Eireli Me
Osmar Alexandre Chaves
Fornecedor

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

AT22FME16
Publicação Nº 4264723

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0038/2022 – PMF
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0016/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2022 (AT22FME16)

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – FME (ÓRGÃO PARTI-
CIPANTE), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 02.454.641/0001-41, representado neste ato pelo Superinten-
dente Sr. Paulo Roberto Balestrin, no uso de suas atribuições, RESOLVE Registrar os Preços da empresa: TOPSAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
– EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Tancredo Neves, s/nº, na cidade de Campos Novos-SC, inscrita no CNPJ sob o 
nº 29.162.103/0001-30, neste ato representada pela Sócia-Administradora, Sra. Cinara Franceli Carezia, doravante denominado FORNECE-
DOR, para aquisição do objeto descrito a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 
29/2021, Decreto Municipal nº 149/06 Decreto Municipal nº 134/18, bem como da Lei complementar nº 123/06, suas alterações e demais 
legislação, aplicando-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93 suas alterações e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta 
Ata, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS para contratação futura de empresa, para prestação de serviços de fornecimento e instalação de banheiros 
químicos para as festividades e eventos a serem promovidos pelo Órgão Participante (Fundação Municipal de Esportes – FME), durante o 
período de 12 (doze) meses. Conforme ANEXO I, Termo de referência deste Edital.

1.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo é a seguinte:
COD. ITEM QTDE UND. DESCRIÇÃO VLR.UNIT.R$ VLR.TOT.R$

36487 1 20 Dia

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIA (MASCULI-
NOS, FEMININOS), COMPOSTA DE CABINE SANITÁRIA EM POLIETILENO ME-
DINDO 1,20X1,20X2,30M (altura interna), contendo caixa de dejetos com volume 
mínimo de 220 litros, assento, mictório, suporte para papel higiênico e painel de 
identificação (masculino, feminino e especial), com higienização, desodorização, 
fornecimento de papel higiênico, sucção dos dejetos e destinação final em local 
licenciado pela FATMA, pessoal de apoio devidamente uniformizado durante o 
evento (kit mínimo).

267.71 5,354.20
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38201 2 20 Dia

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO POR DIA (ES-
PECIAL) COMPOSTA DE CABINE SANITÁRIA EM POLIETILENO MEDINDO 
1,20X1,20X2,30M (ALTURA INTERNA), contendo caixa de dejetos com volume 
mínimo de 220 litros, assento, mictório, suporte para papel higiênico e painel de 
identificação (masculino, feminino e especial), com higienização, desodorização, 
fornecimento de papel higiênico, sucção dos dejetos e destinação final em local 
licenciado pela FATMA, pessoal de apoio devidamente uniformizado durante o 
evento (kit mínimo).

318.00 6,360.00

CLÁUSULA SEGUNDA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO
2.1 – Os serviços deverão ser executados em até 03 (três) dias após a Autorização de Fornecimento, conforme necessidade do município, 
para atendimento dos eventos a serem realizados no Município de Fraiburgo.

2.2 – A instalação dos itens constantes do LOTE 01, será autorizada pelo Município somente após verificação do estado de conservação e 
condições de uso dos mesmos.

2.3 – Os pedidos de fornecimento serão formalizados pelo Departamento de Compras e Licitações do MUNICÍPIO.

2.4 – Os materiais que não estiverem acompanhados das respectivas notas fiscais, bem como em desacordo com especificação e quantida-
des informadas, não serão recebidos.

2.5– Todas as despesas relacionadas com a prestação dos serviços correrão por conta das proponentes vencedoras da licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS
3.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente licitação, será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em 
sua conta-corrente, após a execução dos serviços, acompanhados do relatório dos serviços prestados e da respectiva Nota Fiscal Eletrônica 
e Arquivo XML e relatório dos serviços.

3.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de ha-
bilitação.

3.3 – A forma de pagamento será até 15 (quinze) dias subsequentes à entrega/prestação dos serviços, mediante e emissão da nota fiscal 
Eletrônica, arquivo xml e relatório dos serviços prestados.

3.4 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame, correrão a conta de dotações específicas dos orçamentos dos exercícios 
de 2022/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) executar o objeto desta Ata nos preços e prazos estipulados na sua proposta;
b) arcar com todas as despesas relacionadas com o fornecimento do objeto da presente Ata, inclusive montagem/instalação nos locais 
indicados;
c) atendimento dos itens licitados e solicitados para cada evento conforme necessidade nos Eventos do Município de Fraiburgo;
e) o FORNECEDOR é responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na exe-
cução dos serviços;
f) são de responsabilidade do fornecedor todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes dos servi-
ços objeto do presente ajuste;
g) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br;
h) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilita-
ção e qualificação exigidas na licitação (Art. 55, inc. XIII da Lei 8.666/93);
i) fornecer o objeto desta licitação somente na marca cotada na sua proposta, não podendo ser substituído por nenhuma outra marca;
j) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24 horas, os produtos, 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
k) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br, devendo constar na 
nota fiscal eletrônica no item “dados adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo 5, art. 36, VII, “a”;

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO DO CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, poderá o Município de Fraiburgo 
aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o fornecedor 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;

mailto:nfe@fraiburgo.sc.gov.br
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IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

6.2 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 
n. 8.666/93.

6.3 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

6.4 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

6.5 – Nos termos do art. 7º da Lei Federal n. 10.520/2002, ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a Licitação, que ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, 
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de Fraiburgo, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

6.6 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.7 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

8.2 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes 
através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da 
Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o forne-
cimento do serviço, quando solicitado pela administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

8.3 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando for compro-
vado que o particular está submetido a uma condição prejudicial em decorrência de algum fato gerador, tais como: fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado; caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4 – Cabe ao fornecedor demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gerados 
e a repercussão sobre a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À administração, por meio de seu 
setor financeiro, compete averiguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora-
ção dos encargos do contratado.

8.5 – O fornecedor deve comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro; Apurar o valor a ser modificado (mediante apresentação de pla-
nilhas de custos); e apresentar documentação de suporte (pareceres, laudos, pesquisas de preços e perícias, notícias).

8.6 – O Requerimento/Pedido deve ser formal, fundamentado, com documentos de suporte, indicando de forma clara objetiva o item ou 
objeto que está desequilibrado e apuração do valor requisitado. Requisitos mínimos para o requerimento: a) identificação da empresa; b) 
identificação de contato (telefone/e-mail); c) identificação do objeto; d) identificação do nº do contrato; e) fundamentação; f) instrução: por 
meio de documentos hábeis e contemporâneos (realidade dos preços no momento inicial da contratação e demonstração do momento atual 
desequilibrado). Ex. Notas fiscais de aquisição; Composição de Custos; Notícias; Pareces Técnicos; Cálculos contábeis; g) pedido apurando 
o valor requisitado.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 606

§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:
I – convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II – frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e
III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 4º. 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 DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1 – A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco 
dias úteis, nos seguintes casos:
I – Pela Administração, quando:
a) houver atraso injustificado na entrega por mais de 10 (dez) dias ou por mais de 2 (duas) vezes;
b) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
c) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabe-
lecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
d) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
f) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
g) por razões de interesse público, devidamente fundamentado;
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços.

10.2 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administra-
ção, se apresentada com antecedência de 15 dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços 
pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido

10.3 – Cancelado o registro com o fornecedor, ou não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar os demais forne-
cedores classificados visando oportunidade de negociação para celebração de nova Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0038/2022, Edital de Pregão, na forma Ele-
trônica Nº 0016/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, os preceitos do 
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

12.2 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos 
que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.3 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

12.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições.

12.5 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

12.6 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejados pelo Órgão gerenciador entre os Órgãos 
participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

12.6.1 – O remanejamento será realizado entre quaisquer Órgãos participantes, com ou sem a manifestação formal através da formalização 
das atas de registro de preços ou aditamento, que não cause acréscimo ou decréscimo no valor do item, bem como no total dos quantita-
tivos dos itens iniciais previstos no processo licitatório.

12.6.2 – Caberá ao Órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo 
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Órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6.3 – A Ata de registro de Preços poderá originar Termo Contratual ou instrumentos hábeis de contratação tais como: Carta Contrato, 
Nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento, Ordem de execução de serviço outro documento equivalente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar desta Ata de Registro de Preços e suas contratações, fica eleito o foro de Fraiburgo, 
SC, que é Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 09 de março de 2022.
Fundação Municipal de Esportes
Paulo Roberto Balestrin
Superintendente

Topsan Locações E Serviços – Eireli
Cinara Franceli Carezia
Fornecedor

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

AT22FME17
Publicação Nº 4264727

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0036/2022 – PMF
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0015/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2022 (AT22FME17)

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – FME (ÓRGÃO PAR-
TICIPANTE), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 02.454.641/0001-41, representado neste ato pelo Superin-
tendente Sr. Paulo Roberto Balestrin, no uso de suas atribuições, RESOLVE Registrar os Preços da empresa: TRANSVICENTE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE EIRELI ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Vito Pisetta, nº 278, na cidade de Fraiburgo-SC, inscrita no CNPJ 
sob o nº 17.716.942/0001-73, neste ato representada pelo Sócio-Administrador, Sr. Hélio Vicente, doravante denominado FORNECEDOR, 
para aquisição do objeto descrito a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 29/2021, 
Decreto Municipal nº 149/06 Decreto Municipal nº 134/18, bem como da Lei complementar nº 123/06, suas alterações e demais legislação, 
aplicando-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93 suas alterações e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata, apli-
cando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de transporte de passageiros para 
atender as necessidades do Órgão Participante (Fundação Municipal de Esportes – FME), durante o período de 12 (doze) meses, conforme 
ANEXO I, Termo de Referência, deste Edital.

1.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo é a seguinte:
COD. ITEM QTDE UND. DESCRIÇÃO VLR.UNIT.R$ VLR.TOT.R$

40437 1 10.000 Km/rodado

Transporte rodoviário de pessoal em VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNI-
BUS, com motorista, capacidade mínima para 25 (vinte e cinco) 
pessoas sentadas, considerando quilômetros rodados. Com as 
seguintes especificações: Veículo com fabricação máxima de 
10 (dez) anos, considerando o exercício vigente. Equipado com 
itens de conforto: Ar-condicionado, Poltronas reguláveis, apoio 
de braço e equipado com tacógrafo; Profissional habilitado e 
devidamente uniformizado e identificado; Documentação regular 
completa, seguros de passageiros, equipado com todos os itens 
de segurança, exigidos em legislação pertinente. Em perfeito 
estado de funcionamento e higiene.

5.85 58,500.00

COD. ITEM QTDE UND. DESCRIÇÃO VLR.UNIT.
R$ VLR.TOT.R$

40439 3 10.000 Km/rodado

Transporte rodoviário de pessoal em VEÍCULO ÔNIBUS com motorista, 
capacidade mínima para 40 (quarenta) pessoas sentadas, consideran-
do quilômetros rodados. O Veículo deverá possuir as seguintes espe-
cificações: veículo com fabricação máxima de 10 (dez) anos, conside-
rando o exercício vigente; equipado com ar-condicionado, poltronas 
reguláveis, com tacógrafo, e todos os itens de segurança exigidos 
em Legislação pertinente; possuir documentação regular completa, 
seguros de passageiros e estar em perfeito estado de funcionamento 
e higiene. Deverá dispor de profissional habilitado, uniformizado e 
identificado.

6.67 66,700.00
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CLÁUSULA SEGUNDA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO
2.1 – Os serviços deverão ser prestados durante 12 meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 2 (dois) dias da 
Autorização de Fornecimento.

2.2 – Para a execução dos serviços deverá comprovar que possui (frota própria) ou dispõe (frota de terceiros) de no mínimo um (01) veículo 
para ITENS 02 e 03 e de 02 (dois) veículos para Item 01 sendo destes 1 (um) exclusivo para transporte do CAPS.

ITEM 01 – MICRO-ÔNIBUS:
Especie/Tipo: PASSAGEIRO ONIBUS.
Marca/Modelo: IVECO/CITYCLASS 70C17HD.
Ano Fab./Modelo: 2012/2013.
Placa: AZC-8893.
Chassi: 93ZL70C01D8441470.
Capacidade: 26P/170CV.

ITEM 03 – ÔNIBUS:
Especie/Tipo: PASSAGEIRO ONIBUS.
Marca/Modelo: VOLVO/COMIL CAMPIONE R.
Ano Fab./Modelo: 2019/2020.
Placa: RAD-6068.
Chassi: 9BVT5T720LE404845.
Capacidade: 43P/270CV.

Especie/Tipo: PASSAGEIRO ONIBUS.
Marca/Modelo: VOLVO/COMIL CAMPIONE R.
Ano Fab./Modelo: 2019/2020.
Placa: RAD-5948.
Chassi: 9BVT5T728LE404804.
Capacidade: 43P/270CV.

2.3 – Para fins de controle de quilometragem deverá ser anotado quilometragem de saída e chegada do veículo, em planilha específica, com 
assinatura do motorista acompanhado de o servidor designado para este fim.

2.4. – A licitante vencedora deverá transportar somente passageiros que constam no termo de viagem, devendo realizar conferência das 
pessoas antes do embarque na saída e no retorno.

2.5 – A critério do Órgão Gerenciador havendo a necessidade, o controle da quilometragem executada poderá ser aferida através de re-
ceptor GPS.

2.6 – Para execução do Item 01, um dos veículos deverá ser destinado exclusivamente para transporte de pacientes com destino ao CAPS, 
e deverá seguir os itinerários definidos pela coordenação do CAPS, semanalmente.

2.6.1 O transporte deverá ser realizado diariamente, de 2ª a 6ª feira, nos períodos matutino e vespertino, sendo em média 04 (quatro) 
viagens diárias, conforme itinerário abaixo:

Saída de Manhã: 08:00 horas
1º Ponto: Bairro São Cristóvão, Bairro São Miguel, Bairro Vila Salete, Centro, Bairro Bela Vista, Vila Nova, X de Novembro, Bairro São Sebas-
tião, Bairro Jardim América, Bairro São José, Bairro Santo Antônio, Nações, Bairro Portal, Liberata, Macieira e CAPS.
Retorno de Manhã: 11:30 horas
Retorno no final da manhã, com saída do CAPS as 11:30 horas, realizando o mesmo percurso pelos bairros citados.

Saída de Tarde: 13:30 horas
1º Ponto: Bairro São Cristóvão, Bairro São Miguel, Bairro Vila Salete, Centro, Bairro Bela Vista, Vila Nova, X de Novembro, Bairro São Sebas-
tião, Bairro Jardim América, Bairro São José, Bairro Santo Antônio, Nações, Bairro Portal, Liberata, Macieira e CAPS.
Retorno de Tarde: 16:45 horas
Retorno no final da tarde, com saída do CAPS as 16:45 horas, realizando o mesmo percurso pelos bairros citados.

Os locais/pontos a serem percorridos diariamente serão informados pela coordenação do CAPS semanalmente, devido a inclusão ou desli-
gamento dos pacientes.

2.6.2 – A licitante vencedora deverá afixar placa de identificação:
“A SERVIÇO DO CAPS DE FRAIBURGO” no painel dianteiro do veículo quando a serviço do mesmo;

2.7 – Durante a execução contratual, a licitante vencedora poderá encaminhar novos veículos para aprovação, mediante atendimento de 
todos os requisitos iguais os veículos já aprovados e termo aditivo.

2.8 – Todas as despesas relacionadas com a prestação dos serviços correrão por conta da(s) licitante(s) vencedora(s).
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS
3.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário 
em sua conta-corrente, após a prestação de serviços, acompanhados do relatório dos serviços prestados, assinados pelo responsável e da 
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

3.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase 
de habilitação.

3.3 – O pagamento será realizado até o 15° (quinze) dias à execução do objeto e emissão da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

3.4 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame, correrão a conta de dotações específicas dos orçamentos dos exercícios 
de 2022/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) a execução do transporte de pessoas, com destino às cidades e itinerários agendada pelo Município;
b) designar motoristas uniformizados e devidamente habilitados para o transporte de passageiros;
c) no caso de necessidade de manutenção ou reparos, colocar imediatamente veículos substitutos nas mesmas condições informados e 
cadastrados para esta licitação comunicando por escrito ao Departamento de Compras e Licitações deste município;
d) havendo a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior (problemas mecânicos, acidentes, entre outros), durante a execução do trans-
porte, deverá o veículo ser substituído imediatamente sob pena da aplicação das sanções previstas no Edital. A quilometragem executada 
pelo veículo até o ponto da substituição não será considerada no cálculo para posterior pagamento;
e) apresentar laudo do veículo a ser utilizado no transporte de passageiros, constando as características e dados técnicos, antes do início do 
transporte e outros a quaisquer tempos solicitados, devendo ser fornecido por oficina mecânica devidamente inscrita no CNPJ – Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica, atestando perfeitas condições de uso e segurança para transporte de pessoas;
f) Apresentar Certificado de Vistoria dos veículos que serão utilizados no transporte junto a INSPEVID antes do início do transporte;
g) manter o seguro de passageiros durante todo o período de validade da Ata, apresentando prova de sua renovação quando esta se fizer 
necessária. Caso tenha optado por seguro de passageiros com pagamento parcelado, deverá apresentar mensalmente as guias quitadas 
junto ao Departamento de Compras e Licitações do Município;
h) destinar veículo em bom estado de conservação, higienizados a cada viagem e devidamente assegurado para fins de transporte de pes-
soas e que atendam as exigências do DETER para o uso no transporte de pessoas;
i) para fins de controle de quilometragem deverá ser anotado quilometragem de saída e chegada do veículo, em planilha específica, com 
assinatura do motorista acompanhado de o servidor designado para este fim;
j) fornecer o veículo solicitado e qualificado na autorização de viagem, não podendo ser trocado sem autorização expressa do responsável, 
sujeito a penalidades;
k) responder por quaisquer danos que venha a causar perante terceiros, ficando o Município isento de qualquer responsabilidade, sendo 
esta civil, criminal, previdenciária, trabalhista e fiscal, em virtude da presente prestação de serviços;
l) A execução do transporte de pacientes com destino ao CAPS deverá seguir os itinerários definidos pela coordenação do CAPS, semanal-
mente;
m) Para o transporte a serviço do CAPS prestar atendimento humanizado, levando em consideração as condições e comprometimento físico 
e mental dos pacientes;
n) manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação (Art. 55, inc. XIII da Lei 8.666/93);
o) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br, devendo constar 
na nota fiscal eletrônica no item “dados adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo 5, art. 36, VII, “a”.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO DO CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, poderá o Município de Fraiburgo 
aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o fornecedor 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

6.2 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 

mailto:nfe@fraiburgo.sc.gov.br


21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 610

n. 8.666/93.

6.3 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

6.4 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

6.5 – Nos termos do art. 7º da Lei Federal n. 10.520/2002, ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a Licitação, que ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, 
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de Fraiburgo, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

6.6 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.7 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

8.2 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes 
através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da 
Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o forne-
cimento do serviço, quando solicitado pela administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

8.3 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando for compro-
vado que o particular está submetido a uma condição prejudicial em decorrência de algum fato gerador, tais como: fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado; caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4 – Cabe ao fornecedor demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gerados 
e a repercussão sobre a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À administração, por meio de seu 
setor financeiro, compete averiguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora-
ção dos encargos do contratado.

8.5 – O fornecedor deve comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro; Apurar o valor a ser modificado (mediante apresentação de pla-
nilhas de custos); e apresentar documentação de suporte (pareceres, laudos, pesquisas de preços e perícias, notícias).

8.6 – O Requerimento/Pedido deve ser formal, fundamentado, com documentos de suporte, indicando de forma clara objetiva o item ou 
objeto que está desequilibrado e apuração do valor requisitado. Requisitos mínimos para o requerimento: a) identificação da empresa; b) 
identificação de contato (telefone/e-mail); c) identificação do objeto; d) identificação do nº do contrato; e) fundamentação; f) instrução: por 
meio de documentos hábeis e contemporâneos (realidade dos preços no momento inicial da contratação e demonstração do momento atual 
desequilibrado). Ex. Notas fiscais de aquisição; Composição de Custos; Notícias; Pareces Técnicos; Cálculos contábeis; g) pedido apurando 
o valor requisitado.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:
I – convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II – frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e
III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
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apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 4º. 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 DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1 – A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco 
dias úteis, nos seguintes casos:
I – Pela Administração, quando:
a) houver atraso injustificado na entrega por mais de 10 (dez) dias ou por mais de 2 (duas) vezes;
b) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
c) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabe-
lecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
d) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
f) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
g) por razões de interesse público, devidamente fundamentado;
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços.

10.2 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administra-
ção, se apresentada com antecedência de 15 dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços 
pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido.

10.3 – Cancelado o registro com o fornecedor, ou não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar os demais forne-
cedores classificados visando oportunidade de negociação para celebração de nova Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0036/2022, Edital de Pregão, na forma Ele-
trônica Nº 0015/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, os preceitos do 
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

12.2 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos 
que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.3 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

12.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições.

12.5 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

12.6 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejados pelo Órgão gerenciador entre os Órgãos 
participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

12.6.1 – O remanejamento será realizado entre quaisquer Órgãos participantes, com ou sem a manifestação formal através da formalização 
das atas de registro de preços ou aditamento, que não cause acréscimo ou decréscimo no valor do item, bem como no total dos quantita-
tivos dos itens iniciais previstos no processo licitatório.

12.6.2 – Caberá ao Órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo 
Órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6.3 – A Ata de registro de Preços poderá originar Termo Contratual ou instrumentos hábeis de contratação tais como: Carta Contrato, 
Nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento, Ordem de execução de serviço outro documento equivalente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar desta Ata de Registro de Preços e suas contratações, fica eleito o foro de Fraiburgo, 
SC, que é Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, de forma eletrônica.
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Fraiburgo(SC), 11 de março de 2022.
Fundação Municipal de Esportes
Paulo Roberto Balestrin
Superintendente

Transvicente Serv. de Transporte Eireli Me
Hélio Vicente
Fornecedor

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

AT22FME18
Publicação Nº 4264730

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0036/2022 – PMF
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0015/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018/2022 (AT22FME18)

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – FME (ÓRGÃO PARTI-
CIPANTE), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 02.454.641/0001-41, representado neste ato pelo Superinten-
dente Sr. Paulo Roberto Balestrin, no uso de suas atribuições, RESOLVE Registrar os Preços da empresa: SCHUMACHER TUR EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, situada na Av. Uruguai, nº 980, na cidade de Itapiranga-SC, inscrita no CNPJ sob o nº 17.246.217/0001-89, neste 
ato representada pelo Sócia-Administradora, Sra. Joseane Schumacker, doravante denominado FORNECEDOR, para aquisição do objeto des-
crito a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 29/2021, Decreto Municipal nº 149/06 
Decreto Municipal nº 134/18, bem como da Lei complementar nº 123/06, suas alterações e demais legislação, aplicando-se, subsidiaria-
mente, Lei nº 8.666/93 suas alterações e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata, aplicando-se supletivamente 
as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de transporte de passageiros para 
atender as necessidades do Órgão Participante (Fundação Municipal de Esportes – FME), durante o período de 12 (doze) meses, conforme 
ANEXO I, Termo de Referência, deste Edital.

1.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo é a seguinte:

COD. ITEM QTDE UND. DESCRIÇÃO VLR.UNIT.
R$

VLR.TOT.
R$

40438 2 7.500 Km/rodado

Transporte rodoviário de pessoal em VEÍCULO TIPO VAN, com motoris-
ta, capacidade mínima para 15 (quinze) pessoas sentadas, considerando 
quilômetros rodados. O Veículo deverá possuir as seguintes especificações: 
veículo com fabricação máxima de 10 (dez) anos, considerando o exercício 
vigente; equipado com ar-condicionado, poltronas reguláveis, com tacógra-
fo, e todos os itens de segurança exigidos em Legislação pertinente; possuir 
documentação regular completa, seguros de passageiros e estar em perfeito 
estado de funcionamento e higiene. Deverá dispor de profissional habilitado, 
uniformizado e identificado.

4.80 36,000.00

CLÁUSULA SEGUNDA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO
2.1 – Os serviços deverão ser prestados durante 12 meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 2 (dois) dias da 
Autorização de Fornecimento.

2.2 – Para a execução dos serviços deverá comprovar que possui (frota própria) ou dispõe (frota de terceiros) de no mínimo um (01) veículo 
para ITENS 02 e 03 e de 02 (dois) veículos para Item 01 sendo destes 1 (um) exclusivo para transporte do CAPS.

ITEM 02 – VAN:
Especie/Tipo: PASSAGEIRO MICROONIBUS.
Marca/Modelo: I/M. BENZ SPRINTER MARTMS.
Ano Fab./Modelo: 2019/2019.
Placa: RAI-617.
Chassi: 8AC906635KE175660.
Capacidade: 19P/146CV.

2.3 – Para fins de controle de quilometragem deverá ser anotado quilometragem de saída e chegada do veículo, em planilha específica, com 
assinatura do motorista acompanhado de o servidor designado para este fim.

2.4. – A licitante vencedora deverá transportar somente passageiros que constam no termo de viagem, devendo realizar conferência das 
pessoas antes do embarque na saída e no retorno.

2.5 – A critério do Órgão Gerenciador havendo a necessidade, o controle da quilometragem executada poderá ser aferida através de re-
ceptor GPS.
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2.6 – Para execução do Item 01, um dos veículos deverá ser destinado exclusivamente para transporte de pacientes com destino ao CAPS, 
e deverá seguir os itinerários definidos pela coordenação do CAPS, semanalmente.

2.6.1 O transporte deverá ser realizado diariamente, de 2ª a 6ª feira, nos períodos matutino e vespertino, sendo em média 04 (quatro) 
viagens diárias, conforme itinerário abaixo:

Saída de Manhã: 08:00 horas
1º Ponto: Bairro São Cristóvão, Bairro São Miguel, Bairro Vila Salete, Centro, Bairro Bela Vista, Vila Nova, X de Novembro, Bairro São Sebas-
tião, Bairro Jardim América, Bairro São José, Bairro Santo Antônio, Nações, Bairro Portal, Liberata, Macieira e CAPS.
Retorno de Manhã: 11:30 horas
Retorno no final da manhã, com saída do CAPS as 11:30 horas, realizando o mesmo percurso pelos bairros citados.

Saída de Tarde: 13:30 horas
1º Ponto: Bairro São Cristóvão, Bairro São Miguel, Bairro Vila Salete, Centro, Bairro Bela Vista, Vila Nova, X de Novembro, Bairro São Sebas-
tião, Bairro Jardim América, Bairro São José, Bairro Santo Antônio, Nações, Bairro Portal, Liberata, Macieira e CAPS.
Retorno de Tarde: 16:45 horas
Retorno no final da tarde, com saída do CAPS as 16:45 horas, realizando o mesmo percurso pelos bairros citados.

Os locais/pontos a serem percorridos diariamente serão informados pela coordenação do CAPS semanalmente, devido a inclusão ou desli-
gamento dos pacientes.

2.6.2 – A licitante vencedora deverá afixar placa de identificação:
“A SERVIÇO DO CAPS DE FRAIBURGO” no painel dianteiro do veículo quando a serviço do mesmo;

2.7 – Durante a execução contratual, a licitante vencedora poderá encaminhar novos veículos para aprovação, mediante atendimento de 
todos os requisitos iguais os veículos já aprovados e termo aditivo.

2.8 – Todas as despesas relacionadas com a prestação dos serviços correrão por conta da(s) licitante(s) vencedora(s).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS
3.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário 
em sua conta-corrente, após a prestação de serviços, acompanhados do relatório dos serviços prestados, assinados pelo responsável e da 
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

3.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase 
de habilitação.

3.3 – O pagamento será realizado até o 15° (quinze) dias à execução do objeto e emissão da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

3.4 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame, correrão a conta de dotações específicas dos orçamentos dos exercícios 
de 2022/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) a execução do transporte de pessoas, com destino às cidades e itinerários agendada pelo Município;
b) designar motoristas uniformizados e devidamente habilitados para o transporte de passageiros;
c) no caso de necessidade de manutenção ou reparos, colocar imediatamente veículos substitutos nas mesmas condições informados e 
cadastrados para esta licitação comunicando por escrito ao Departamento de Compras e Licitações deste município;
d) havendo a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior (problemas mecânicos, acidentes, entre outros), durante a execução do trans-
porte, deverá o veículo ser substituído imediatamente sob pena da aplicação das sanções previstas no Edital. A quilometragem executada 
pelo veículo até o ponto da substituição não será considerada no cálculo para posterior pagamento;
e) apresentar laudo do veículo a ser utilizado no transporte de passageiros, constando as características e dados técnicos, antes do início do 
transporte e outros a quaisquer tempos solicitados, devendo ser fornecido por oficina mecânica devidamente inscrita no CNPJ – Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica, atestando perfeitas condições de uso e segurança para transporte de pessoas;
f) Apresentar Certificado de Vistoria dos veículos que serão utilizados no transporte junto a INSPEVID antes do início do transporte;
g) manter o seguro de passageiros durante todo o período de validade da Ata, apresentando prova de sua renovação quando esta se fizer 
necessária. Caso tenha optado por seguro de passageiros com pagamento parcelado, deverá apresentar mensalmente as guias quitadas 
junto ao Departamento de Compras e Licitações do Município;
h) destinar veículo em bom estado de conservação, higienizados a cada viagem e devidamente assegurado para fins de transporte de pes-
soas e que atendam as exigências do DETER para o uso no transporte de pessoas;
i) para fins de controle de quilometragem deverá ser anotado quilometragem de saída e chegada do veículo, em planilha específica, com 
assinatura do motorista acompanhado de o servidor designado para este fim;
j) fornecer o veículo solicitado e qualificado na autorização de viagem, não podendo ser trocado sem autorização expressa do responsável, 
sujeito a penalidades;
k) responder por quaisquer danos que venha a causar perante terceiros, ficando o Município isento de qualquer responsabilidade, sendo 
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esta civil, criminal, previdenciária, trabalhista e fiscal, em virtude da presente prestação de serviços;
l) A execução do transporte de pacientes com destino ao CAPS deverá seguir os itinerários definidos pela coordenação do CAPS, semanal-
mente;
m) Para o transporte a serviço do CAPS prestar atendimento humanizado, levando em consideração as condições e comprometimento físico 
e mental dos pacientes;
n) manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação (Art. 55, inc. XIII da Lei 8.666/93);
o) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br, devendo constar 
na nota fiscal eletrônica no item “dados adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo 5, art. 36, VII, “a”.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO DO CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, poderá o Município de Fraiburgo 
aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o fornecedor 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

6.2 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 
n. 8.666/93.

6.3 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

6.4 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

6.5 – Nos termos do art. 7º da Lei Federal n. 10.520/2002, ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a Licitação, que ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, 
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de Fraiburgo, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

6.6 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.7 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

8.2 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes 
através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da 
Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o forne-
cimento do serviço, quando solicitado pela administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

8.3 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando for compro-
vado que o particular está submetido a uma condição prejudicial em decorrência de algum fato gerador, tais como: fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução 

mailto:nfe@fraiburgo.sc.gov.br


21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 615

do ajustado; caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4 – Cabe ao fornecedor demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gerados 
e a repercussão sobre a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À administração, por meio de seu 
setor financeiro, compete averiguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora-
ção dos encargos do contratado.

8.5 – O fornecedor deve comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro; Apurar o valor a ser modificado (mediante apresentação de pla-
nilhas de custos); e apresentar documentação de suporte (pareceres, laudos, pesquisas de preços e perícias, notícias).

8.6 – O Requerimento/Pedido deve ser formal, fundamentado, com documentos de suporte, indicando de forma clara objetiva o item ou 
objeto que está desequilibrado e apuração do valor requisitado. Requisitos mínimos para o requerimento: a) identificação da empresa; b) 
identificação de contato (telefone/e-mail); c) identificação do objeto; d) identificação do nº do contrato; e) fundamentação; f) instrução: por 
meio de documentos hábeis e contemporâneos (realidade dos preços no momento inicial da contratação e demonstração do momento atual 
desequilibrado). Ex. Notas fiscais de aquisição; Composição de Custos; Notícias; Pareces Técnicos; Cálculos contábeis; g) pedido apurando 
o valor requisitado.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:
I – convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II – frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e
III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 4º. 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 DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1 – A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco 
dias úteis, nos seguintes casos:
I – Pela Administração, quando:
a) houver atraso injustificado na entrega por mais de 10 (dez) dias ou por mais de 2 (duas) vezes;
b) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
c) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabe-
lecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
d) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
f) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
g) por razões de interesse público, devidamente fundamentado;
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços.

10.2 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administra-
ção, se apresentada com antecedência de 15 dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços 
pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido.

10.3 – Cancelado o registro com o fornecedor, ou não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar os demais forne-
cedores classificados visando oportunidade de negociação para celebração de nova Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0036/2022, Edital de Pregão, na forma Ele-
trônica Nº 0015/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, os preceitos do 
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

12.2 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos 
que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.3 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
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fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

12.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições.

12.5 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

12.6 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejados pelo Órgão gerenciador entre os Órgãos 
participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

12.6.1 – O remanejamento será realizado entre quaisquer Órgãos participantes, com ou sem a manifestação formal através da formalização 
das atas de registro de preços ou aditamento, que não cause acréscimo ou decréscimo no valor do item, bem como no total dos quantita-
tivos dos itens iniciais previstos no processo licitatório.

12.6.2 – Caberá ao Órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo 
Órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6.3 – A Ata de registro de Preços poderá originar Termo Contratual ou instrumentos hábeis de contratação tais como: Carta Contrato, 
Nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento, Ordem de execução de serviço outro documento equivalente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar desta Ata de Registro de Preços e suas contratações, fica eleito o foro de Fraiburgo, 
SC, que é Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 11 de março de 2022.
Fundação Municipal de Esportes
Paulo Roberto Balestrin
Superintendente

Schumacher Tur Eireli
Joseane Schumacker
Fornecedor

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

AT22FME19
Publicação Nº 4264732

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0011/2022 – PMF
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0006/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2022 (AT22FME19)

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – FME (ÓRGÃO 
PARTICIPANTE), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 02.454.641/0001-41, representado neste ato pelo Supe-
rintendente Sr. Paulo Roberto Balestrin, no uso de suas atribuições, RESOLVE Registrar os Preços da empresa: FACCINA DALTORA EQUIPA-
MENTOS DE SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Humberto de Campos, nº 836, na cidade de Lages-SC, 
inscrita no CNPJ sob o nº 04.584.756/0001-86, neste ato representada pelo Sócio-Administrador, Sr. Luciano Cruz Facina, doravante deno-
minado FORNECEDOR, para contratação dos serviços descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 10.520/02, do 
Decreto Municipal nº 29/2021, Decreto Municipal nº 149/06 Decreto Municipal nº 134/18, bem como da Lei complementar nº 123/06, suas 
alterações e demais legislação, aplicando-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93 suas alterações e sendo observadas as bases e os forneci-
mentos indicados nesta Ata, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições futuras de equipamentos de proteção individual, calçados de segurança, uniformes para 
uso dos servidores do Órgão Participante (FME), e máscaras de tecido para distribuição gratuita para alunos que frequentam os centros de 
educação, durante 12 (doze) meses.

1.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo é a seguinte:

LOTE 01

COD ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNIT.
R$

VLR.TOT.
R$

28379 12 5 Unid. Avental impermeável cor branca com espessura mínima de 0,5 mm. Prevemax 16.72 83.60
28398 25 2 Cj. Casaco manga longa e calça em PVC, impermeável, na cor transparente Prevemax 11.20 280.00
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40101 44 4 Unid.

Óculos de proteção contra raios UVA e UVB. Oculos com lente 100% 
policarbonato, com tratamento anti-riscos, antiembaçantes e resistentes 
a impactos, as lentes não devem provocar distorções das imagens, não 
devem distorcer as cores principais do espectro, lentes na cor fumê. A 
armação deve ser de modelo anatômico, ajustável a qualquer tipo de 
rosto, com apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente. 
Deve ser isenta de partes metalicas. Deve apresentar. Certificado de 
aprovação

Kalipso 23.20 92.80

28408 28 5 Unid.
Capa de chuva confeccionada em tecido sintetico (laminado PVC), trans-
parente, manga longa, com capuz fixo e fechamento através de botões 
de pressão

Protcap 34.40 172.00

4620 3 4 Unid. Óculos Incolor em policarbonato hastes ajustáveis Isso Mold 3.46 13.84

28396 23 10 Unid. Protetor Auditivo tipo plug em silicone com cordão (mínimo 12 db NRR-
sf) com CA Protect 1.26 12.60

28397 24 2 Unid. Protetor Auditivo Concha Atenuação mínima de 21 db pela norma: nrrsf 
com CA Nadus 49.80 99.60

LOTE 05

COD ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNIT.
R$

VLR.TOT.
R$

27745 9 10 Par.
Sapato preto confeccionado em couro curtido ao cromo, com elástico, 
palmilha antibactéria e com solado PU preto injetado, monodensidade, 
com CA, com numeração de 33 a 44

Cartom 30.00 300.00

44564 57 5 Par.
Sapato branco confeccionado em couro curtido ao cromo, com elástico, 
palmilha antibactéria e com solado PU branco injetado, monodensidade, 
com CA, com numeração de 33 a 44

Cartom 47.00 235.00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ENTREGAS DOS MATERIAIS
2.1 – Os materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade, durante 12 (doze) meses na forma, quantidade e locais 
que serão indicados na Autorização de Fornecimento.

2.2 – A licitante vencedora deverá entregar os materiais no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados do recebimento da Autorização de 
Fornecimento.

2.3 – As Autorizações de fornecimentos serão formalizadas pelo Departamento de Compras e Licitações do MUNICÍPIO.

2.4 – Todas as despesas relacionadas com as entregas correrão por conta das proponentes vencedoras da licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS
3.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente Ata será feito em favor dos FORNECEDORES, mediante depósito bancário em sua 
conta-corrente, após a prestação de serviços/entregas, acompanhados do relatório dos serviços prestados, assinados pelo responsável e da 
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

3.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase 
de habilitação.

3.3 – A forma de pagamento será realizado até 15 (quinze) dias da entrega efetiva e emissão da Nota Fiscal Eletrônica e do arquivo XML.

3.4 – Nenhum pagamento será efetuado aos FORNECEDORES enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame, correrão a conta de dotações específicas do orçamento do exercício de 
2022/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) fornecer os materiais, objeto deste Edital, e amostras, quando solicitadas, de acordo com as especificações exigidas;
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos, nas marcas e nos preços estipulados na sua proposta;
c) fornecer os materiais somente nas marcas cotadas na sua proposta, não podendo ser substituído por nenhuma outra marca sem o devido 
processo administrativo;
d) arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame;
e) manter, durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;
f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 2 dias, os serviços/produ-
tos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
g) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das 
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prestações a que está obrigada;
h) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco na entrega ou no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive 
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos;
i) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br, devendo constar na 
nota fiscal eletrônica no item “dados adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo 5, art. 36, VII, “a”.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO DO CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, poderá o Município de Fraiburgo 
aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o fornecedor 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional para cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

6.2 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 
n. 8.666/93.

6.3 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

6.4 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

6.5 – Nos termos do art. 7º da Lei Federal n. 10.520/2002, ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a Licitação, que ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, 
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de Fraiburgo, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

6.6 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.7 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

8.2 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes 
através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da 
Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o forne-
cimento do serviço, quando solicitado pela administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

8.3 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando for compro-
vado que o particular está submetido a uma condição prejudicial em decorrência de algum fato gerador, tais como: fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado; caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4 – Cabe ao fornecedor demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gerados 
e a repercussão sobre a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À administração, por meio de seu 
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setor financeiro, compete averiguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora-
ção dos encargos do contratado.

8.5 – O fornecedor deve comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro; Apurar o valor a ser modificado (mediante apresentação de pla-
nilhas de custos); e apresentar documentação de suporte (pareceres, laudos, pesquisas de preços e perícias, notícias).

8.6 – O Requerimento/Pedido deve ser formal, fundamentado, com documentos de suporte, indicando de forma clara objetiva o item ou 
objeto que está desequilibrado e apuração do valor requisitado. Requisitos mínimos para o requerimento: a) identificação da empresa; b) 
identificação de contato (telefone/e-mail); c) identificação do objeto; d) identificação do nº do contrato; e) fundamentação; f) instrução: por 
meio de documentos hábeis e contemporâneos (realidade dos preços no momento inicial da contratação e demonstração do momento atual 
desequilibrado). Ex. Notas fiscais de aquisição; Composição de Custos; Notícias; Pareces Técnicos; Cálculos contábeis; g) pedido apurando 
o valor requisitado.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:
I – convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II – frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e
III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 4º. 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 DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1 – A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco 
dias úteis, nos seguintes casos:
I – Pela Administração, quando:
a) houver atraso injustificado na entrega por mais de 10 (dez) dias ou por mais de 2 (duas) vezes;
b) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
c) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabe-
lecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
d) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
f) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
g) por razões de interesse público, devidamente fundamentado;
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços.

10.2 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administra-
ção, se apresentada com antecedência de 15 dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços 
pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido

10.3 – Cancelado o registro com o fornecedor, ou não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar os demais forne-
cedores classificados visando oportunidade de negociação para celebração de nova Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0011/2022, Edital de Pregão, na forma Ele-
trônica Nº 0006/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, os preceitos do 
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

12.2 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos 
que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.3 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

12.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
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realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições.

12.5 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

12.6 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejados pelo Órgão gerenciador entre os Órgãos 
participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

12.6.1 – O remanejamento será realizado entre quaisquer Órgãos participantes, com ou sem a manifestação formal através da formalização 
das atas de registro de preços ou aditamento, que não cause acréscimo ou decréscimo no valor do item, bem como no total dos quantita-
tivos dos itens iniciais previstos no processo licitatório.

12.6.2 – Caberá ao Órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo 
Órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1 – A execução da presente Ata, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 será acompanhada e fiscalizada pelos servidores designados 
pela Portaria nº 2130/21, ou outra que venha substituí-la.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar desta Ata de Registro de Preços e suas contratações, fica eleito o foro de Fraiburgo, 
SC, que é Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 14 de março de 2022.
Fundação Municipal de Esportes
Paulo Roberto Balestrin
Superintendente

Faccina Daltora Equip. de Segurança Ltda
Luciano Cruz Facina
Fornecedor

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

AT22FME20
Publicação Nº 4264734

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0011/2022 – PMF
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0006/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2022 (AT22FME20)

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – FME (ÓRGÃO 
PARTICIPANTE), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 02.454.641/0001-41, representado neste ato pelo Supe-
rintendente Sr. Paulo Roberto Balestrin, no uso de suas atribuições, RESOLVE Registrar os Preços da empresa: RP COMERCIAL LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, situada na Rua das Bromélias, nº 1126, na cidade de Blumenau-SC, inscrita no CNPJ sob o nº 20.604.417/0001-
70, neste ato representada pelo Sócio-Administrador, Sr. Robson Patrick Soares, doravante denominado FORNECEDOR, para contratação 
dos serviços descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 29/2021, Decreto 
Municipal nº 149/06 Decreto Municipal nº 134/18, bem como da Lei complementar nº 123/06, suas alterações e demais legislação, aplican-
do-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93 suas alterações e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata, aplicando-se 
supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições futuras de equipamentos de proteção individual, calçados de segurança, uniformes para 
uso dos servidores do Órgão Participante (FME), e máscaras de tecido para distribuição gratuita para alunos que frequentam os centros de 
educação, durante 12 (doze) meses.

1.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo é a seguinte:

LOTE 02

COD ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNIT.R$ VLR.TOT.R$
28382 13 5 Par. Luva Nitrílica 3/4 forrada(33 CM) (Pares) Plastcor 9.00 45.00
20261 5 5 Par. Luva de cano longo em PVC (46 cm) em Pares Volk 20.81 104.05
28390 20 5 Par. Luva cano longo de raspa(20 cm) Zanel 11.70 58.50

30658 32 20 Par. Luva impermeável de Látex natural com adição de 
látex sintético(Silver) P e M e G (Pares) Volk 4.89 97.80

28407 27 5 Par. Luva de vaqueta (par) Koch 18.89 94.45
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LOTE 03

COD ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNIT.R$ VLR.TOT.R$

40099 43 1 Par.
Pares de perneira em trevira com 03 alma de aço, 
para proteção contra objetos cortantes ou perfurantes, 
será usado pelos operadores de motorroçadeiras.

Sayro 38.00 38.00

40220 45 2 Unid. Respirador semi facial com cartuchos contra vapores 
orgânicos, com filtro acoplado. Plastcor 57.00 114.00

40221 46 6 Unid. Filtro para respirador semi facial para gases, Ácidos e 
vapores orgânicos. Plastcor 22.00 132.00

LOTE 08

COD ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNIT.R$ VLR.TOT.R$

44562 55 2 Unid. Protetor solar (bloqueador) filtro 30 com repelente, 
com frasco de 2 litros Sunday 149.66 299.32

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ENTREGAS DOS MATERIAIS
2.1 – Os materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade, durante 12 (doze) meses na forma, quantidade e locais 
que serão indicados na Autorização de Fornecimento.

2.2 – A licitante vencedora deverá entregar os materiais no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados do recebimento da Autorização de 
Fornecimento.

2.3 – As Autorizações de fornecimentos serão formalizadas pelo Departamento de Compras e Licitações do MUNICÍPIO.

2.4 – Todas as despesas relacionadas com as entregas correrão por conta das proponentes vencedoras da licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS
3.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente Ata será feito em favor dos FORNECEDORES, mediante depósito bancário em sua 
conta-corrente, após a prestação de serviços/entregas, acompanhados do relatório dos serviços prestados, assinados pelo responsável e da 
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

3.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase 
de habilitação.

3.3 – A forma de pagamento será realizado até 15 (quinze) dias da entrega efetiva e emissão da Nota Fiscal Eletrônica e do arquivo XML.

3.4 – Nenhum pagamento será efetuado aos FORNECEDORES enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame, correrão a conta de dotações específicas do orçamento do exercício de 
2022/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) fornecer os materiais, objeto deste Edital, e amostras, quando solicitadas, de acordo com as especificações exigidas;
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos, nas marcas e nos preços estipulados na sua proposta;
c) fornecer os materiais somente nas marcas cotadas na sua proposta, não podendo ser substituído por nenhuma outra marca sem o devido 
processo administrativo;
d) arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame;
e) manter, durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;
f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 2 dias, os serviços/produ-
tos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
g) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das 
prestações a que está obrigada;
h) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco na entrega ou no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive 
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos;
i) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br, devendo constar na 
nota fiscal eletrônica no item “dados adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo 5, art. 36, VII, “a”.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO DO CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, poderá o Município de Fraiburgo 
aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:
I – advertência;
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II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o fornecedor 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional para cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

6.2 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 
n. 8.666/93.

6.3 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

6.4 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

6.5 – Nos termos do art. 7º da Lei Federal n. 10.520/2002, ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a Licitação, que ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, 
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de Fraiburgo, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

6.6 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.7 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

8.2 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes 
através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da 
Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o forne-
cimento do serviço, quando solicitado pela administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

8.3 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando for compro-
vado que o particular está submetido a uma condição prejudicial em decorrência de algum fato gerador, tais como: fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado; caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4 – Cabe ao fornecedor demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gerados 
e a repercussão sobre a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À administração, por meio de seu 
setor financeiro, compete averiguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora-
ção dos encargos do contratado.

8.5 – O fornecedor deve comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro; Apurar o valor a ser modificado (mediante apresentação de pla-
nilhas de custos); e apresentar documentação de suporte (pareceres, laudos, pesquisas de preços e perícias, notícias).

8.6 – O Requerimento/Pedido deve ser formal, fundamentado, com documentos de suporte, indicando de forma clara objetiva o item ou 
objeto que está desequilibrado e apuração do valor requisitado. Requisitos mínimos para o requerimento: a) identificação da empresa; b) 
identificação de contato (telefone/e-mail); c) identificação do objeto; d) identificação do nº do contrato; e) fundamentação; f) instrução: por 
meio de documentos hábeis e contemporâneos (realidade dos preços no momento inicial da contratação e demonstração do momento atual 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 623

desequilibrado). Ex. Notas fiscais de aquisição; Composição de Custos; Notícias; Pareces Técnicos; Cálculos contábeis; g) pedido apurando 
o valor requisitado.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:
I – convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II – frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e
III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 4º. 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 DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1 – A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco 
dias úteis, nos seguintes casos:
I – Pela Administração, quando:
a) houver atraso injustificado na entrega por mais de 10 (dez) dias ou por mais de 2 (duas) vezes;
b) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
c) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabe-
lecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
d) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
f) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
g) por razões de interesse público, devidamente fundamentado;
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços.

10.2 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administra-
ção, se apresentada com antecedência de 15 dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços 
pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido

10.3 – Cancelado o registro com o fornecedor, ou não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar os demais forne-
cedores classificados visando oportunidade de negociação para celebração de nova Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0011/2022, Edital de Pregão, na forma Ele-
trônica Nº 0006/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, os preceitos do 
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

12.2 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos 
que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.3 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

12.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições.

12.5 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

12.6 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejados pelo Órgão gerenciador entre os Órgãos 
participantes do procedimento licitatório para registro de preços.
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12.6.1 – O remanejamento será realizado entre quaisquer Órgãos participantes, com ou sem a manifestação formal através da formalização 
das atas de registro de preços ou aditamento, que não cause acréscimo ou decréscimo no valor do item, bem como no total dos quantita-
tivos dos itens iniciais previstos no processo licitatório.

12.6.2 – Caberá ao Órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo 
Órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1 – A execução da presente Ata, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 será acompanhada e fiscalizada pelos servidores designados 
pela Portaria nº 2130/21, ou outra que venha substituí-la.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar desta Ata de Registro de Preços e suas contratações, fica eleito o foro de Fraiburgo, 
SC, que é Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 14 de março de 2022.
Fundação Municipal de Esportes
Paulo Roberto Balestrin
Superintendente

RP Comercial Ltda
Robson Patrick Soares
Fornecedor

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

AT22FME21
Publicação Nº 4264736

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0011/2022 – PMF
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0006/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2022 (AT22SF21)

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – FME (ÓRGÃO 
PARTICIPANTE), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 02.454.641/0001-41, representado neste ato pelo Supe-
rintendente Sr. Paulo Roberto Balestrin, no uso de suas atribuições, RESOLVE Registrar os Preços da empresa: MASTERSUL EQUIPAMENTOS 
DE SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Floresta, nº 380, na cidade de Barão de Cotegipe-RS, inscrita 
no CNPJ sob o nº 18.274.923/0001-05, neste ato representada pelo Sócio-Administrador, Sr. Cleiton Cesar Longo, doravante denominado 
FORNECEDOR, para contratação dos serviços descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 10.520/02, do Decreto 
Municipal nº 29/2021, Decreto Municipal nº 149/06 Decreto Municipal nº 134/18, bem como da Lei complementar nº 123/06, suas altera-
ções e demais legislação, aplicando-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93 suas alterações e sendo observadas as bases e os fornecimentos 
indicados nesta Ata, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições futuras de equipamentos de proteção individual, calçados de segurança, uniformes para 
uso dos servidores do Órgão Participante (FME), e máscaras de tecido para distribuição gratuita para alunos que frequentam os centros de 
educação, durante 12 (doze) meses.

1.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo é a seguinte:

LOTE 04

COD ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNIT.R$ VLR.TOT.R$

28385 16 10 Par. Bota em PVC cor preta, cano médio Work (Inno-
vare) 30.00 300.00

40096 40 2 Par. Bota em PVC cano longo com amarra, Solado antider-
rapante

Work (Geno-
va) 45.99 91.98

27746 10 3 Par.

Botina de segurança confeccionada em couro hidro-
fugado com elástico lateral, dorso acolchoado, com 
palmilha fixada no cabedal através do sistema strobel, 
com sobre palmilha antimicrobiana, lavável. Contrafor-
te: resina termiplástica conformada anatomicamente, 
solado de poliureteno p.u, bidensidade injetado direta-
mente no cabedal, sem componentes metálicos. Com 
o CA. Com numeração de 33 a 44.

Cartom 46.06 138.18

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ENTREGAS DOS MATERIAIS
2.1 – Os materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade, durante 12 (doze) meses na forma, quantidade e locais 
que serão indicados na Autorização de Fornecimento.
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2.2 – A licitante vencedora deverá entregar os materiais no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados do recebimento da Autorização de 
Fornecimento.

2.3 – As Autorizações de fornecimentos serão formalizadas pelo Departamento de Compras e Licitações do MUNICÍPIO.

2.4 – Todas as despesas relacionadas com as entregas correrão por conta das proponentes vencedoras da licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS
3.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente Ata será feito em favor dos FORNECEDORES, mediante depósito bancário em sua 
conta-corrente, após a prestação de serviços/entregas, acompanhados do relatório dos serviços prestados, assinados pelo responsável e da 
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

3.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase 
de habilitação.

3.3 – A forma de pagamento será realizado até 15 (quinze) dias da entrega efetiva e emissão da Nota Fiscal Eletrônica e do arquivo XML.

3.4 – Nenhum pagamento será efetuado aos FORNECEDORES enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame, correrão a conta de dotações específicas do orçamento do exercício de 
2022/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) fornecer os materiais, objeto deste Edital, e amostras, quando solicitadas, de acordo com as especificações exigidas;
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos, nas marcas e nos preços estipulados na sua proposta;
c) fornecer os materiais somente nas marcas cotadas na sua proposta, não podendo ser substituído por nenhuma outra marca sem o devido 
processo administrativo;
d) arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame;
e) manter, durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;
f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 2 dias, os serviços/produ-
tos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
g) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das 
prestações a que está obrigada;
h) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco na entrega ou no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive 
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos;
i) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br, devendo constar na 
nota fiscal eletrônica no item “dados adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo 5, art. 36, VII, “a”.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO DO CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, poderá o Município de Fraiburgo 
aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o fornecedor 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional para cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

6.2 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 
n. 8.666/93.

6.3 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

6.4 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

mailto:nfe@fraiburgo.sc.gov.br
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6.5 – Nos termos do art. 7º da Lei Federal n. 10.520/2002, ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a Licitação, que ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, 
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de Fraiburgo, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

6.6 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.7 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

8.2 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes 
através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da 
Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o forne-
cimento do serviço, quando solicitado pela administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

8.3 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando for compro-
vado que o particular está submetido a uma condição prejudicial em decorrência de algum fato gerador, tais como: fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado; caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4 – Cabe ao fornecedor demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gerados 
e a repercussão sobre a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À administração, por meio de seu 
setor financeiro, compete averiguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora-
ção dos encargos do contratado.

8.5 – O fornecedor deve comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro; Apurar o valor a ser modificado (mediante apresentação de pla-
nilhas de custos); e apresentar documentação de suporte (pareceres, laudos, pesquisas de preços e perícias, notícias).

8.6 – O Requerimento/Pedido deve ser formal, fundamentado, com documentos de suporte, indicando de forma clara objetiva o item ou 
objeto que está desequilibrado e apuração do valor requisitado. Requisitos mínimos para o requerimento: a) identificação da empresa; b) 
identificação de contato (telefone/e-mail); c) identificação do objeto; d) identificação do nº do contrato; e) fundamentação; f) instrução: por 
meio de documentos hábeis e contemporâneos (realidade dos preços no momento inicial da contratação e demonstração do momento atual 
desequilibrado). Ex. Notas fiscais de aquisição; Composição de Custos; Notícias; Pareces Técnicos; Cálculos contábeis; g) pedido apurando 
o valor requisitado.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:
I – convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II – frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e
III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 4º. 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 DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1 – A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco 
dias úteis, nos seguintes casos:
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I – Pela Administração, quando:
a) houver atraso injustificado na entrega por mais de 10 (dez) dias ou por mais de 2 (duas) vezes;
b) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
c) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabe-
lecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
d) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
f) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
g) por razões de interesse público, devidamente fundamentado;
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços.

10.2 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administra-
ção, se apresentada com antecedência de 15 dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços 
pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido

10.3 – Cancelado o registro com o fornecedor, ou não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar os demais forne-
cedores classificados visando oportunidade de negociação para celebração de nova Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0011/2022, Edital de Pregão, na forma Ele-
trônica Nº 0006/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, os preceitos do 
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

12.2 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos 
que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.3 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

12.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições.

12.5 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

12.6 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejados pelo Órgão gerenciador entre os Órgãos 
participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

12.6.1 – O remanejamento será realizado entre quaisquer Órgãos participantes, com ou sem a manifestação formal através da formalização 
das atas de registro de preços ou aditamento, que não cause acréscimo ou decréscimo no valor do item, bem como no total dos quantita-
tivos dos itens iniciais previstos no processo licitatório.

12.6.2 – Caberá ao Órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo 
Órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1 – A execução da presente Ata, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 será acompanhada e fiscalizada pelos servidores designados 
pela Portaria nº 2130/21, ou outra que venha substituí-la.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar desta Ata de Registro de Preços e suas contratações, fica eleito o foro de Fraiburgo, 
SC, que é Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 14 de março de 2022.
Fundação Municipal de Esportes
Paulo Roberto Balestrin
Superintendente

Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda
Cleiton Cesar Longo
Fornecedor

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.
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CT22FME02
Publicação Nº 4264678

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3CC3E54BC58C052852DC087DB5CCFFD465B1200E
CT22FME02
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – FME, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Rio 
Grande, s/n, Centro, Fraiburgo/SC, inscrito no CNPJ sob nº 02.454.641/0001-41, representado neste ato pelo Superintendente Sr. Paulo 
Roberto Balestrin, denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa IGGY MARKENTING E INOVAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, situada na Avenida Bayer Filho, n° 1287, Sala 07, na cidade Tijucas SC, inscrita no CNPJ sob nº 29.583.930/0001-05, neste ato, 
representada pelo Sr. HIGGOR MELO DE OLIVEIRA residente na Rua Jose Salustino Rosa, n° 50, Centro, na cidade de Tijucas-SC, portador 
da cédula de identidade nº 5818470 e inscrito no CPF sob nº 073.217.379-50, doravante denominada CONTRATADA, ajustam e contratam o 
objeto descrito abaixo, que se regerá pelo disposto neste contrato, na Lei nº 8.666/93 e alterações, aplicando-se supletivamente as normas 
e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Contratação de licença de uso de software, para sistema de gestão esportiva do Município de Fraiburgo-SC.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO
2.1 – Os serviços de implantação, treinamento e configuração do sistema serão executados com agendamento do Superintendente da 
Fundação Municipal de Esportes e Lazer – FME e executados no local a combinar com o Superintendente da FME, Paulo Roberto Balestrin.
2.2 – A CONTRATADA colocará como pessoas para a execução do objeto deste contrato, profissionais devidamente treinados e habilitados.
2.3 – A CONTRATADA se obriga a respeitar, rigorosamente na execução deste contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, por 
cujos encargos responderá unilateralmente.
2.4 – Como forma de manter o sistema de acordo com as especificações ideais de funcionamento, sem ônus adicionais para o CONTRATAN-
TE, será de competência da CONTRATADA:
2.4.1 – Corrigir eventuais falhas do sistema, desde que originadas por erro ou defeito de funcionamento do mesmo;
2.4.2 – Efetuar alterações no sistema em função de mudanças legais, desde que tais mudanças não influam na estrutura básica do sistema.
2.5 – Os serviços contratados não incluem os serviços de assistência técnica presencial, para solução de problemas não oriundos de defeitos 
do sistema, serviços de treinamento adicional e serviços de manutenção solicitados pela CONTRATANTE, exceto quando se trate de manu-
tenção legal, ou outros serviços indispensáveis para o atendimento das necessidades da CONTRATANTE, pertinentes ao objeto do presente 
contrato. Orçamento para a execução de tais serviços, conforme o caso será solicitado por escrito pela CONTRATANTE e, se aprovados, 
pagos a parte.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PAGAMENTO
3.1 – O valor total do presente contrato é de R$ 9.440,00 (nove mil quatrocentos e quarenta reais).
3.2 – 10 (dez) parcelas mensais de R$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais), referente a locação mensal de software de gestão 
esportiva;
3.3 – 1 (uma) parcela de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente a implantação e configuração do software de gestão esportiva;
3.4 – Suporte Presencial:
3.4.1 – Hora técnica: R$ 90,00 (noventa reais);
3.4.2 – Alimentação: R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia; (caso houver necessidade);
3.4.3 – Hospedagem: R$ 100,00 (cem reais); (caso houver necessidade);
3.4.4 – Taxa de deslocamento: R$ 0,95 (noventa e cinco centavos) por km rodado.
3.5 – O pagamento será efetuado mensalmente em até 15 dias da emissão da nota fiscal.
3.6 – O pagamento ocorrerá em favor da CONTRATADA, através de depósito bancário na conta da CONTRATADA mediante emissão de nota 
fiscal de prestação de serviços.
3.7 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das Notas Fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de ha-
bilitação.
3.8 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
4.1 – Os valores poderão ser reajustados com periodicidade de, no mínimo, 12 meses a partir do início da vigência contratual, com base no 
INPC acumulado durante o período de referência;
4.2 – O reajuste poderá ser formalizado por termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica dos orçamentos do exercício 
corrente, e terão a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 13.00 – Fundação Municipal de Esportes e Cultura

Unidade: 13.01 – Fundação Municipal de Esportes
Funcional: 27.812.0037.2.056 – Manutenção da Fundação Municipal de Esportes
Dotação: 5
Recursos: 51200
Compl.do Elemento: 3.3.90.39.11 – Locação de Software

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1 – Pela inexecução parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
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a) Advertência;
b) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos;
Pela inexecução total, além das penalidades previstas nas alíneas “a” e “b” acima, o contratado fica obrigado a restituir o valor pago ante-
cipadamente, sujeito à 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, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, poderão ser aplicadas cumulativamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interes-
sado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
7.1 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
8.1 – A vigência da presente contratação será da data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
9.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0007/2022 – FME, Dispensa nº 0001/2022 – 
FME.

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 – São Obrigações da Contratada:
a) executar os serviços previstos no presente contrato, em conformidade com a sua proposta;
b) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, 
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;
c) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
d) relatar por escrito à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
e) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores e quatorze 
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
f) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qua-
lificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da Lei 8.666/93);
g) manter completo sigilo sobre as informações que lhe forem confiadas, não podendo cedê-las a terceiros, sob nenhum pretexto, compro-
metendo-se por seus empregados e prepostos a tê-las sob sua guarda.
h) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br, devendo constar na 
nota fiscal eletrônica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 – São Obrigações da Contratante:
a) pagar à CONTRATADA os valores ajustados, na forma e condições avançadas;
b) disponibilizar, em tempo hábil, todas as instalações, equipamentos e suprimentos, informações e documentos necessários à perfeita 
execução dos serviços;
c) facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação necessária ao bom andamento dos tra-
balhos;
d) responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do sistema licenciado, inclusive:
e) assegurando a configuração adequada de máquina para a instalação do sistema; mantendo “back-ups” adequados para satisfazer as 
necessidades de segurança, bem como de recuperação de informações, no caso de falha de máquina;
f) manter sigilo absoluto sobre as informações técnicas do sistema contratado, não podendo reproduzir ou fornecer cópias ou modelos do 
sistema, por meio algum, responsabilizando- se por seus servidores e prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, os preceitos do 
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA ASSINATURA
13.1 – Este documento deverá ser assinado nos termos/ditames do Decreto 176/2021 por intermédio do sistema digital e-CIGA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o foro de Fraiburgo, SC, que é Comarca deste Município, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Fraiburgo-SC, 14 de março de 2022.
Fundação Municipal de Esportes e Lazer – FME
Paulo Roberto Balestrin
Contratante

Iggy Marketing e Inovação Ltda.
Higgor Melo de Oliveira
Contratada

mailto:nfe@fraiburgo.sc.gov.br
mailto:nfe@fraiburgo.sc.gov.br
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Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/202

CT22FMS04
Publicação Nº 4264475

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) ED08D76CBC9DF6DB892346D4259EF1F29CEAA103
CT22FMS04
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS
O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRAIBURGO – FMS, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede administrativa na Av. Beira Lago, n° 770, Vila Salete, Fraiburgo/SC, CEP 89.580-00, inscrito no CNPJ sob o nº 10.496.741/0001-69, 
representado neste ato pelo Secretário da Saúde, Sr. Edson Luiz Medeiros, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 
LABORATÓRIO BIOCLÍNICO FLEMING LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Nadarci Brandt nº 60, centro, na cidade 
de Fraiburgo, inscrita no CNPJ sob o nº 76.874.858/0001-47, neste ato representada pela sócia administradora, Sra. Anna Amélia Minatto 
Petry, doravante denominada CREDENCIADO, oriundo do Edital de Chamada Pública nº 0003/2022 – PMF, processo Administrativo Licita-
tório nº 0010/2022, Inexigibilidade de Licitação nº 0003/2022 pelo presente instrumento avençam um contrato de Prestação dos serviços 
com objeto abaixo indicado, sujeitando-se às legislações pertinentes à matéria; à Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regulamentares 
aplicáveis, bem como demais cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E EXECUÇÃO
1.1 – O objeto deste contrato é a Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de exames laboratoriais a serem coletados 
na Unidade de Pronto Atendimento, localizada na Rua 25 de Agosto, nº 115, Bairro Salete, nesta cidade, para o atendimento dos usuários 
do Sistema Único de Saúde – SUS, nas situações de Urgências e Emergências, em regime de sobreaviso.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES
2.1 – Os serviços contratados deverão ser prestados através dos profissionais do(s) estabelecimento(s) contratado(s);
2.2 – A(s) empresa(s) contratada(s) fará a coleta do material para os exames junto ao Pronto Atendimento, devendo estar à disposição da 
Secretaria de Saúde todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, no horário das 07:00 às 19:00 horas.
2.3 – As análises deverão ser realizadas no estabelecimento da(s) empresa(s) contratada(s);
2.4 – Os resultados dos exames realizados deverão ser disponibilizados em site próprio da contratada, mediante acesso restrito da Unidade 
de Pronto Atendimento, no prazo de 30 minutos a 01 (uma) hora no máximo, dependendo do tipo do exame realizado e contados a partir 
da coleta.

2.5 – O valor dos exames será com base na Tabela de Procedimentos do SUS, de acordo com a Tabela de Exames Laboratoriais – 2017, 
aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde (Deliberação 013/CMS/2022), sendo:

Item Código SUS Descrição do Exame Quantidade Estimada/mês Valor SUS Unitário R$

1 02.02.01.018-0 DOSAGEM DE AMILASE 35 2,25

2 02.02.01.012-0 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 5 1,85

3 02.02.01.021-0 DOSAGEM DE CÁLCIO 5 1,85

4 02.02.08.007-2 BACTERIOSCOPIA (GRAM) 1 2,80

5 02.02.06.021-7 DOSAGEM DE GONADOTROFINA (BETA HCG) 10 7,85

6 02.02.01.020-1 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES 20 2,01

7 02.02.01.033-3 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB 
(CK-MB) 30 4,12

8 02.02.04.003-8 EXAME COPROLÓGICO FUNCIONAL 1 3,04

9 02.02.01.031-7 DOSAGEM DE CREATININA 80 1,85

10 02.02.12.008-2 PESQUISA DE FATOR RH 1 1,37

11 02.02.01.042-2 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 20 2,01

12 02.02.01.047-3 DOSAGEM DE GLICOSE 5 1,85

13 02.02.12.002-3 DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO 1 1,37

14 02.02.03.097-0 PESQUISA DE ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA 
HEPATITE B (HBSAG) 1 18,55
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15 02.02.02.038-0 HEMOGRAMA COMPLETO 200 4,11

16 02.02.02.013-4 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 
ATIVADA (TTPA) 10 5,77

17 02.02.01.037-6 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA (LDH) 10 3,68

18 02.02.05.001-7 ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDI-
MENTO DA URINA 125 3,70

19 02.02.04.013-5 PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES 5 10,25

20 02.02.01.060-0 DOSAGEM DE POTASSIO 30 1,85

21 02.02.03.020-2 DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA 120 2,83

22 02.02.01.063-5 DASAGEM DE SÓDIO 30 1,85

23 02.02.02.014-2 DETERMINAÇÃO DO TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBI-
NA (TAP) 10 2,73

24 02.02.01.064-3 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA 
(TGO) 50 2,01

25 02.02.01.065-1 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) 50 2,01

26 02.02.01.069-4 DOSAGEM DE UREIA 80 1,85

27 02.02.01.046-5 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANFERASE (GAMA GT) 20 3,51

28 02.02.03.120-9 DOSAGEM DE TROPONINA 30 9,00

29 02.02.02.015-0 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTA-
ÇÃO (VHS) 30 2,73

30 02.02.01.032-5 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 25 3,68

2.6 – O valor fixo mensal para os serviços de coleta em regime de sobreaviso nas 12 (doze) horas diárias (das 07:00 às 19:00 horas) será 
no montante de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) por mês;
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL ESTIMADO E DO PAGAMENTO
3.1 – O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 116.828,16 (cento e dezesseis mil oitocentos e vinte e oito reais e dezesseis 
centavos);
3.2 – O pagamento será efetuado até o 10º dia útil após a realização dos serviços, sem que haja incidência de juros ou correção monetária;
3.3 – O documento fiscal deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fraiburgo, até o dia 25 do mês da execução 
dos serviços, devendo conter anexas as Requisições de Exames devidamente carimbadas e assinadas pelo médico plantonista do Pronto 
Atendimento, bem como, relatório de produção de acordo com o padrão estabelecido pela Secretaria de Saúde do município;
3.4 – Os serviços prestados de 25 a 30 do mês deverão ser cobrados no mês imediatamente posterior a sua realização.
3.5 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante da nota fiscal/fatura deverá ser aquele fornecido na fase da 
habilitação;
3.6 – O pagamento pela prestação dos serviços, objeto do presente Edital será feito em favor da(s) empresa(s) habilitada(s), mediante 
depósito bancário em sua conta corrente, até o 15º dia após a realização dos serviços, desde que atendidos o item 9.2;
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a(s) empresa(s) contratada(s) enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 
monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão por conta de dotação própria do orçamento do exercício de 2022 e terão 
a seguinte classificação orçamentária:
Órgão 8 – Secretaria de Saúde
Unidade 1 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional 2018.0010.0302.007 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital
C. Elemento 3.3.90.39.50.00.00.00 – Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dotações 397

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
5.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses da sua assinatura.
5.2 – O Contrato poderá ser prorrogado, desde que a Administração achar que seja conveniente (Prejulgado nº 680 do TCE/SC e Parecer nº 
152 oriundos da FECAM) e por se tratar de serviço de saúde, considerado de natureza contínua (Prejulgado nº 425 do TCE/SC).
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5.3 – O valor dos procedimentos sofrerá reajuste de acordo com o reajuste da Tabela de Procedimentos do SUS;
5.4 – O valor fixo mensal de coleta, em regime de sobreaviso, poderá ser reajustado com periodicidade de no mínimo 12 meses a partir do 
início da vigência contratual, com base no INPC acumulado durante o período de referência
5.4.1 – O reajuste poderá ser formalizado por termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 – São obrigações da Contratada:
a) As despesas de coleta, acondicionamento;
b) O transporte do material, exceto nos casos acordados entre a gestão municipal e as contratadas;
c) Os materiais e insumos que serão utilizados nas coletas, tais como: seringas, agulhas, luvas, tubos para coleta, potes coletores, entre 
outros;
d) Os kits reagentes, os quais deverão ser utilizados conforme os exames solicitados;

e) Todas as demais despesas relacionadas com a prestação dos serviços contratados;
f) Utilizar pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 
resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Município;
g) Apresentar à Contratante mensalmente a produção digitada dos serviços realizados no Boletim de Produção Ambulatorial – BPA de acordo 
com o Sistema SIA/SUS, para fins de registro da produção no Banco de Dados Nacional e construção de Série Histórica, obedecendo os 
procedimentos, os prazos e o cronograma, estabelecido pelo Ministério da Saúde;
h) Indicar profissional Farmacêutico Bioquímico para ser Responsável Técnico pelo Posto de Coleta da UPA, devendo para tanto apresentar 
a seguinte documentação:
• Cópia da inscrição no respectivo Conselho de Classe do profissional;
• Cópia do registro em carteira profissional de trabalho da contratação do Farmacêutico Bioquímico;
• Comprovante de pagamento da contribuição sindical do ano corrente do profissional Farmacêutico Bioquímico (cópia de contra cheque ou 
cópia do boleto do SINDFAR);
i) Assinar os requerimentos para inscrição de Posto de Coleta junto ao CRF, apresentados pela Contratante.
j) Manter sempre atualizada a documentação de Responsabilidade Técnica junto ao respectivo conselho de classe;
k) Manter sempre atualizado o cadastro do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), informando sempre que houver alte-
rações de ordem estrutura e/ou do quadro funcional;
l) Atender aos pacientes com dignidade e respeito, do modo universal e igualitário, mantendo-o sempre a qualidade da prestação dos ser-
viços;
m) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habili-
tação e qualificação exigidas neste Edital, nos termos do inc. XIII do art. 55 da Lei n° 8.666/93;
n) Os documentos deverão ser substituídos antes de expirado o prazo de validade, com a entrega dos atualizados diretamente pelo Contra-
tado junto ao Departamento de Compras e Licitações deste município.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO E DESCREDENCIAMENTO
7.1 – A rescisão e descredenciamento poderão ser determinadas por ato unilateral e escrito da Administração; amigável, por acordo entre 
as partes; ou judicial.
7.2 – São motivos para rescisão do contrato e descredenciamento:
a) a prática de ato ou omissão na prestação do serviço em desacordo com o Edital;
b) cobrança extra do serviço;
c) distinção entre o atendimento destinado aos pacientes do SUS e os demais pacientes atendidos pelo prestador;
d) avaliação insuficiente dos usuários do serviço.
e) inexecução total ou parcial, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial;
f) os motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93;
7.3 – A rescisão garante à Administração o disposto no art. 80 da Lei 8.666/93.
7.4 – A qualquer tempo a Administração poderá descredenciar a interessada por violação às cláusulas contratuais e editalícias, sem que 
caiba direito à indenização ou reembolso, garantidos os direitos do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de até 20% sobre o valor total do contrato.
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos;
d) 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, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
8.2 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas cumulativamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia 
do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
8.3 – A empresa que for descredenciada por irregularidades, ficará impedida de se credenciar novamente pelo período de até 5 (cinco) anos.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
9.1 – A execução do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 será acompanhada e fiscalizada pelos servidores designa-
dos pela Portaria nº 1048 de 02 de maio de 2022.
9.2 – Tal representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
9.3 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.4 – É permitido também que qualquer usuário denuncie qualquer irregularidade verificada na prestação dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
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12.1 – O presente contrato encontra-se vinculado ao PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0010/2022 – PMF – Inexigibilidade nº 
0003/2022, pelas demais especificações da CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
13.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste contrato, fica eleito o Foro de Fraiburgo, SC, que é comarca deste Município, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 – A inobservância, em qualquer fase do processo de chamada pública, por parte do interessado, dos prazos estabelecidos em notifica-
ções pessoais ou gerais, será caracterizada como desistência, implicando sua exclusão do Processo de Chamamento Público;
12.2. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que verificada posteriormente, será 
causa de eliminação do Contratado, anulando-se a sua participação, bem como todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das demais 
medidas de ordem administrativas, cível ou criminal;
12.3. Fica proibida a cobrança do paciente (munícipe) ou de seu responsável, qualquer complementação de valores dos serviços prestados;
12.4 – Outras informações poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Vito Pizzeta, n° 77 ou Prefeitura Municipal, 
sito a Av. Rio das Antas, n° 185, e Setor de Licitações do Município de Fraiburgo;
12.5 – Aplicam-se a execução deste instrumento e aos casos omissos as normas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os preceitos do 
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado;

Fraiburgo/SC, 05 de julho de 2022.
Fundo Municipal de Saúde
Edson Luiz Medeiros – Secretário de Saúde
Contratante

Laboratório Bioclínico Fleming Ltda
Anna Amélia Minatto Petry
Contratada

 Município de Fraiburgo
Wilson Ribeiro Cardoso Junior

Prefeito Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e 
Decreto Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

CT22FMS06
Publicação Nº 4264554

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 70864A137DDA77014B61203084FA14A8232068B6
CT22FMS06
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – CISAMARP PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviço que celebram entre si o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do 
Rio do Peixe - CISAMARP, Associação Pública com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 11.023.771/0001-10, com 
sede à Rua Manoel Roque nº 99, térreo, Bairro: Alvorada, Videira/SC, neste ato representado por seu Presidente Sr. Wilson Ribeiro Cardoso 
Junior, brasileiro, prefeito do município de Fraiburgo, portador da Cédula de Identidade nº 3.***.59* e inscrito no CPF sob nº 938.***.***-
00, doravante denominado CONSÓRCIO/CONTRATADO, e o Município de Fraiburgo através do Fundo Municipal de Saúde , pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 10.496.741/0001-69, com sede administrativa na avenida Beira Lago nº 770, Vila Salete, CEP 
89580-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr.(a) Edson Luiz Medeiros, doravante denominado CONSORCIADO/
CONTRATANTE.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula Primeira - Aplica-se ao presente Contrato de Prestação de Serviço as disposições da Legislação Federal de Licitações, Lei nº 
8.666/93, e de Consórcios Públicos, Lei 11.107/05, o Decreto Federal nº 6.017/07, bem como a Legislação Municipal de Ratificação do Pro-
tocolo de Intenções do CISAMARP, Lei Municipal nº 2.031, de 02 de dezembro de 2009, bem como as cláusulas do Contrato de Programa 
nº 05/2010.
Cláusula Segunda - O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93, 
C/C art. 2, § 1º, inciso III da lei 11.107/05, c/c art. 18 do Decreto Federal nº 6.017/07.
DO OBJETO
Cláusula Terceira - Este Contrato de Prestação de Serviço tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRA-
TANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa supracitado.
DOS VALORES E FORMA DE REPASSE
Cláusula Quarta - Para a execução do objeto deste contrato, o CONSORCIADO/CONTRATANTE repassará mensalmente ao CONSÓRCIO/
CONTRATADO:
A importância variável de acordo com a utilização dos serviços mensais, expressa em relatório de gastos disponível mensalmente no pro-
grama informatizado do CISAMARP.
Parágrafo Primeiro - A cota anual do município é de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais). O valor será fracionando em 05 
competências entre a 202208 e 202212, sendo conveniente ao município, poderá ser realizado adiantamento de valor entre as competên-
cias, o qual será autorizado via email pelo(a) Secretário(a) de Saúde. O saldo de uma competência passará automaticamente para outra.
Havendo necessidade o município deverá oficializar ao CISAMARP o pedido de abertura da competência 202212, a qual, terá como recursos 
o saldo da competência 202211, limitado anualmente ao valor susodito, acrescido de eventual aditivo.
Parágrafo Segundo – O valor expresso no parágrafo anterior poderá ser aditivado na forma da lei, a pedido por conveniência ou necessidade 
do município.

Parágrafo Terceiro - O Município repassará ao CISAMARP a importância variável, nos meses de agosto a outubro de 2022, até o dia 15 do 
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mês subsequente ao da prestação do serviço, conforme fatura disponibilizada no sistema. No mês de novembro até dia 10 de dezembro de 
2022 a produção é unificada e o repasse será realizado até o dia 20 de dezembro de 2022, datas essas que poderão sofrer redefinições por 
necessidade administrativa do CISAMARP.
Parágrafo Quarto: Optando o município pela emissão de guias na competência 202212 entre os dias 11 e 31 de dezembro, pela auditoria das 
guias realizada pelo CISAMARP, é impossível o fornecimento dos valores em tempo hábil no ano corrente, diante disso, para atendimento ao 
disposto na Lei 4.320/64 proceder-se-á a geração de empenho estimativo em valor suficiente para liquidar as despesas relativas ao período, 
a qual será inscrita em restos a pagar na virada do exercício. Caso este seja insuficiente será realizado novo empenho no exercício de pos-
terior com o elemento 3.3.93.92.39. Eventuais saldos de restos a pagar não executados serão cancelados. O valor será pago ao CISAMARP 
no início do próximo ano, em data a ser ajustada entre as partes.
DOS RECURSOS
Cláusula Quinta - As despesas que decorrem da aplicação deste termo de Contrato de Prestação de serviço, correrão por conta de dotações 
específicas do orçamento fiscal do CONSORCIADO/CONTRATANTE, nas seguintes dotações:
a. Funcional: 0010.0302.0007.2018 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
b. dotação 484: R$ 400.000,00 e dotação 451: R$ 50.000,00
c. Complemento do elemento: 3.3.90.92.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Parágrafo Primeiro – Para o pagamento das despesas decorrentes da prestação de serviço, poderá o município optar por utilizar recursos 
de Média e Alta Complexidade e/ou próprios para pagamento de valores até o limite dos valores da tabela SUS e deverá utilizar recursos 
próprios para a complementação dos valores que excedem os valores da tabela SUS, conforme portaria 1.606 de 11 de setembro de 2001.

Cláusula Sexta - Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente CONSORCIADO/CONTRATANTE que não consignar 
em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de 
prestação de serviço.
DAS RESPONSABILIDADES
É RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO/CONTRATADO:
I- Receber e Contabilizar os recursos recebidos de acordo com as normas de direito financeiro aplicável às entidades públicas, conforme 
estabelece o artigo 9º da Lei Federal 11.107;
II- Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do município, todas as despesas realizadas com os recur-
sos hora pactuados, de forma que possam ser contabilizadas nas contas do município na conformidade dos elementos econômicos e das 
atividades atendidos o parágrafo 4º, artigo 8º da Lei Federal 11.107;
III- Aplicar os recursos repassados pelo município exclusivamente nas ações previstas no Contrato de Programa e no Orçamento aprovado 
pela Assembléia Geral dos Consorciados;
IV- Disponibilizar relação atualizada dos prestadores de serviços credenciados e contratados, com identificação dos procedimentos e res-
pectivos custos.
É RESPONSABILIDADE DO CONSORCIADO/CONTRATANTE:

I- Emitir as autorizações para atendimento aos usuários, utilizando o sistema informatizado disponibilizado pelo CONSÓRCIO/CONTRATADO;
II- Promover o controle de uso dos procedimentos pactuados para identificar o limite de uso de acordo com seu repasse;
III- Receber a prestação de contas e consolidar nas contas do município;
IV- Apresentar os resultados da execução, ao Conselho Municipal de Saúde;
V- Efetuar o repasse mensal do recurso conforme estabelecido na Cláusula quarta e parágrafos;
VI- Manter os recursos orçamentários necessários ao desempenho das ações ora pactuadas.
VII- Atender o paciente e fornecer todas as informações necessárias ao atendimento.
VIII- Informar a data e hora do atendimento ao paciente, bem como cobrar justificativas sobre faltas aos procedimentos agendados.
IX- Instruir o paciente sobre as faltas a procedimentos agendados, sobre os problemas decorrentes e sobre o aviso prévio ao prestador 
conforme item X.
X- Avisar ao prestador de serviço, sempre que souber, com no mínimo 48 horas de antecedência, sobre a impossibilidade de compareci-
mento do paciente ao procedimento.
XI- Cumprir a Deliberação 225/CIB/2019 em especial os artigos 2º, 3º e 4º, ou outra que venha a substituí-la.
XII- Emitir as guias no sistema informatizado com dia e horário real de agendamento, bem como assinar a mesma no local indicado e anexar 
a solicitação médica ou de outro profissional habilitado para tal solicitação.
XIII- Somente emitir guias para procedimentos que estão disponíveis no sistema de emissão de guias, bem como, para os quais, exista 
solicitação médica compatível com o procedimento descrito na guia.
XIV- Informar formalmente ao CISAMARP, em formulário próprio, os usuários que terão acesso ao sistema de emissão de guias, bem como 
informar para inativação de usuários.
XV- Informar ao CISAMARP profissional responsável por receber as eventuais glosas de guias para correção.
DA VIGÊNCIA
Cláusula Sétima – O presente contrato entra em vigor no dia (data do contrato) e vigora até o dia 31 de dezembro de 2022, podendo ser 
alterado ou aditado na forma da lei.
DAS PENALIDADES
Cláusula Oitava - O CONSORCIADO/CONTRATANTE inadimplente com o CONSÓRCIO/CONTRATADO será notificado formalmente sobre sua 
inadimplência, para que regularize sua situação.
Cláusula Nona - Uma vez notificado da inadimplência serão suspensos os serviços do CONSÓRCIO/CONTRATADO ao respectivo CONSOR-
CIADO/CONTRATANTE até a regularização da dívida.
Cláusula Décima - Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de seis meses, o ente CONSORCIADO/CONTRATANTE poderá ser ex-
cluído do CONSÓRCIO/CONTRATADO, mediante deliberação da Assembléia Geral.
DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
Cláusula Décima Primeira - O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0016/2022-e, Dispensa 
de Licitação nº 0003/2022.
DO FORO
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Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro da Comarca de Videira SC para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Cláusula Décima Terceira - Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município, 01 de agosto de 2022.
Fundo Municipal de Saúde de Fraiburgo – FMS
Edson Luiz Medeiros
CONSORCIADO/CONTRATANTE

Wilson Ribeiro Cardoso Junior
Presidente CISAMARP
CONSÓRCIO/CONTRATADO

Município de Fraiburgo
Wilson Ribeiro Cardoso Junior
Prefeito Municipal

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

CT22PMF60
Publicação Nº 4265029

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0D46F19187150673AC6F65902EE7474424618D49
CT22PMF60
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.947.979/0001-74, e AUTAR-
QUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO – SANEFRAI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 
Av. Rio das Antas, 185, centro, inscrita no CNPJ sob nº 06.017.932/0001-23, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Fraiburgo 
Sr. Wilson Ribeiro Cardoso Júnior, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a ITAÚ UNIBANCO S.A, inscrita no CNPJ sob n.º 
60.701.190/0001-04 com endereço na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, neste ato representado 
pelos seus representantes legais Sr. Vinicius Paulo F Van Riemsdijk e Sra Maria Amélia Gomes da SIlva, doravante denominada CONTRA-
TADA, ajustam e contratam os serviços abaixo descritos, que se regerá pelo disposto neste Contrato, na e na Lei nº 8.666/93 e alterações, 
aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes, e de acordo com a Chamada 
Pública nº 0004A/2021 - PMF.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES
1.1 – constitui objeto do presente contrato o CREDENCIAMENTO de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para 
prestar serviços bancários de recolhimento de qualquer tipo de receita pública como impostos, taxas, contribuições e quaisquer outras 
receitas que forem devidas ao município, por quaisquer contribuintes, inclusive os créditos decorrentes da dívida ativa e guias de tarifa de 
saneamento básico (água, esgoto e resíduos sólidos no padrão FEBRABAN, através de suas agências e/ou conveniadas em abrangência 
nacional, observadas às disposições do Termo de Referência em anexo.
1.2 – Os valores para remuneração dos serviços são decorrentes do praticado no mercado, não sendo aceito valores acima do estipulado 
no edital, sob pena de não credenciamento. Poderá ainda, ofertar proposta com preços menores.
ITEM DESCRIÇÃO Valor R$

01

Por Recebimento de documento com código de barras Padrão FEBRABAN nas casas lotéricas e correspondentes, débito 
automático, autoatendimento (ATM) Internet Banking (IBCMobíle) e correspondente bancário (CCA), guichê de caixa. 
Podendo ser de arrecadação de guias de IPTU, ISS, ITBI, TAXAS DIVERSAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, MULTAS, 
ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS SÓLIDOS E OUTROS TRIBUTOS.

1,09

1.2.1 – A quantidade estimada de guias emitidas anuais serão de 200.000, (duzentas) mil unidades.
1.2.2. – Fica facultada à Instituição Financeira em optar pelo não atendimento no guichê de caixa, sendo admitido o credenciamento sem 
essa opção.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 – A Instituição Financeira Credenciada prestará serviços bancários de recolhimento de qualquer tipo de receita pública de competência 
do Município no padrão FEBRABAN, através de suas agências e/ou conveniadas, em qualquer agência do território nacional.
2.2 – A credenciada creditará à conta específica indicada neste contrato mantida junto à Instituição Financeira o valor efetivamente arreca-
dado, debitando na mesma conta valor correspondente a tarifa indicada no Objeto deste Edital.
2.3 – A Instituição Financeira deverá autenticar todos os documentos de arrecadação de forma que fique evidenciada a identificação da 
Credenciada, número do terminal utilizado, o número da operação, a data e o valor recebido.
2.4 – Para os recebimentos realizados por home/office banking, internet ou autoatendimento, o pagamento será comprovado por intermédio 
do lançamento do débito no extrato de conta-corrente, devidamente identificado, ou no recibo próprio.
2.5 – A Instituição Financeira receberá qualquer conta ou fatura de serviços autorizados exclusivamente nos valores indicados nos respec-
tivos documentos emitidos pelo Município no espaço intitulado “valor total”.
2.6 – A Instituição Financeira Credenciada não está autorizada a receber guias nas seguintes condições:
a) Apresentem emendas, rasuras e borrões;
b) Estejam danificadas;
c) Estejam impressos em formulários diversos dos emitidos pelo Município;
d) Ausência de código de barras;
2.7 – Caso a Instituição Financeira Credenciada receba qualquer conta emitida pelo Município nos casos elencados com as alíneas “a”, “b”, 
“c”, e “d” do item anterior, será de inteira responsabilidade os danos e indenização do ato decorrente.
2.8 – Quando no dia do débito o sacado não tiver provisão de fundos em sua conta-corrente, a instituição financeira retornará a fatura como 
“não liquidada”.
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2.9 – Para recebimentos realizados por casas lotéricas ou demais entidades conveniadas, o pagamento deverá ser comprovado por inter-
médio do recibo emitido pelo terminal da entidade credenciada.
2.10 – Para realização de débito em Conta a Instituição Financeira Credenciada deverá:
a) Formar cadastro dos clientes que optarem pelo Débito Automático em conta-corrente através de suas agências;
b) Atualizar o cadastro (inclusões/exclusões), encaminhando ao Município arquivo magnético contendo os clientes optantes, para que se 
efetue o devido acerto (parcial ou global) nos registros do Município.
c) Requisitar autorização expressa de seus clientes, de forma escrita ou meio eletrônico, para o processamento de débito automático de 
despesas em sua conta-corrente, nos termos do artigo 18, inciso I, § 1º da Resolução nº 2.878/01 c/c artigo 2º da Resolução nº 2.892/01.
d) Processar o arquivo magnético recebido do Município (movimento de débito), efetuando os débitos nas contas-correntes dos clientes, nas 
datas de vencimentos identificadas nos arquivos, no caso da existência de saldos suficientes em conta-corrente.
e) Quando no dia do débito o sacado não tiver provisão de fundos em sua conta-corrente a Instituição Financeira Credenciada retornará a 
fatura como “não liquida”.
f) Encaminhar ao Município arquivo magnético contendo as informações sobre o processamento do arquivo de movimento débito por venci-
mento, ou seja, o que foi e o que não foi debitado, de acordo com os códigos estabelecidos. A Instituição Financeira Credenciada efetuará 
o encaminhamento desse arquivo, até o 1º (primeiro) dia útil, após o dia do vencimento, ressalvados os casos de feriados locais.
2.11 – A identificação dos recebimentos serão disponibilizados através de arquivo eletrônico pela Instituição Financeira.
2.12 – A instituição financeira Credenciada deverá repassar os valores da arrecadação no prazo de 2 (dois) dias úteis após o recebimento 
em conta específica definida neste Contrato.
2.13 – Os arquivos de retorno de dados das contas recebidas deverão ser disponibilizados pelo sistema online, conforme padrão da FEBRA-
BAN no dia subsequente ao da arrecadação, sem custo adicional ao Município.
2.14 – As receitas recolhidas cobrirão todos os custos da Credenciada, vedada cobrança e sobretaxas de qualquer natureza.
2.15 – Os débitos que contiverem datas de vencimento em dias não úteis (sábados, domingos e feriados nacionais, bancários e locais, onde 
são mantidas contas-correntes dos debitantes), serão considerados como vencíveis no 1º (primeiro) dia útil subsequente (data que deverão 
ser debitados).
2.16 – Os dados da conta do Município e Sanefrai estão descritas a seguir:

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
Caixa Econômica Federal
Ag -1791
C:C - 0001-2
Op 006
SANEFRAI
Caixa Econômica Federal
AG: 1791
C:C 50-0
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E REAJUSTE
3.1 – O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura podendo ser prorrogadas até o limite 
de 60 (sessenta) meses.
3.2 – O valor dos serviços inicialmente contratados poderão ser reajustado com periodicidade mínima de 12 meses a partir do início da 
vigência contratual, com base no IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, referente aos últimos 
12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
São obrigações da CREDENCIADA:
4.1 – Executar os serviços nas condições estipuladas neste Edital.
4.2 – Dar atendimento adequado aos usuários e prestar as informações ao Município sobre os serviços prestados de maneira correta e nos 
prazos estabelecidos neste Edital.
4.3 – Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento, durante todo o período em que se mantiver credenciado.
4.4 – Comunicar o Município, por escrito e com antecedência mínima de 48 horas, os motivos que impossibilitem a execução dos serviços 
ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possuam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;
4.5 – Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos serviços contratados;
4.6 – Disponibilizar apoio técnico necessário, especialmente da área de TI para integração dos sistemas informatizados visando a geração 
das guias e a arrecadação dos valores objeto desse procedimento.
4.7 – Fica dispensada a guarda de documento e da entrega de documento físico à convenente quando o recebimento se der em corres-
pondente bancário e/ou casas lotéricas.
4.8 – É vedado a Instituição Financeira:
a) Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, informações, documentos vinculados à prestação de ser-
viços para o Município;
b) Cancelar ou debitar valores sem autorização expressa do Município;
4.9 – Não será considerada como repassada a arrecadação:
a) Enquanto o arquivo das transações remetido pela Instituição Financeira não for recebida pelo Município;
b) Quando o valor constante do arquivo das transações dor diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade;
OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
4.10 – Disponibilizar as guias de todos os tipos de receitas públicas, com a devida identificação através de código de barras, para que estes 
posteriormente efetuem o pagamento das mesmas.
4.11 – Enviar à Instituição Financeira Credenciada, arquivo magnético para débito na conta-corrente dos clientes que optaram pelo sistema 
contendo Convênio, tipo de serviço identificando, com no mínimo 3 (três) dias úteis de antecedência do vencimento.
4.12 – Manter o arquivo magnético enviado à Instituição Financeira Credenciada para substituição do mesmo.
4.13 – Encaminhar à Instituição Financeira Credenciada, através de arquivo magnético, todas as alterações que ocorreram no controle de 
identificação do interessado, bem como as exclusões solicitadas pelo Município.
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4.14 – Fiscalizar o cumprimento das disposições do Contrato e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas.
4.15 – o Município contabilizará as despesas de serviços bancários e as receitas de arrecadação, mediante relatórios gerados a partir dos 
arquivos de retorno dos dados conforme padrão FEBRABAN.
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
5.1 – A prestação de serviços de arrecadação ficará à regulamentação e fiscalização do Município, que poderá determinar a qualquer mo-
mento mediante prévia comunicação a Instituição Financeira Credenciada, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agên-
cias integrantes da rede arrecadadora para certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos recursos arrecadados.
5.2 – Compete ao Fiscal do Contrato:
a) Embargar no todo ou em parte os serviços, se estes forem executados em desacordo com as condições técnicas exigidas;
b) Notificar a CREDENCIADA sobre as irregularidades;
c) Informar o Município, sempre que verificar a inadimplência do contrato por parte da CREDENCIADA, visando à tomada de providências 
jurídicas.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1 – Pela inexecução total ou parcial do presente Termo de Credenciamento a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as 
seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de até 20% sobre o valor total contratado.
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos;
d) 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, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
6.2 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas cumulativamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia 
do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
6.3 – A empresa que for descredenciada por irregularidades, ficará impedida de se credenciar novamente pelo período de até 5 (cinco) anos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO DESCREDENCIAMENTO E RESCISÃO
7.1 – O credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, a credenciada pode solicitar seu descredenciamento, caso não tenha 
mais interesse. Ademais, a credenciada ou a Administração podem denunciar o credenciamento, caso seja constatada qualquer irregulari-
dade na observância e cumprimento das normas fixadas neste edital ou na legislação pertinente.
7.2 – A credenciada que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá solicitá-lo mediante instrumento escrito e protocoli-
zado em horário de expediente no Departamento de Compras e Licitações, localizado na sede deste Município Av. Rio das Antas, nº 185, 
Centro, Fraiburgo/SC, CEP 89.580-000.
7.3 – A Administração pode, a qualquer momento, realizar o descredenciamento se:
I – a credenciada executar os serviços com impropriedade explícita; e
II – após haver confirmado o recebimento da mensagem eletrônica, a credenciada afirmar desinteresse em executá-lo, sem justificativa 
plausível.
7.4 – Fica facultada a defesa prévia a credenciada, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação de descre-
denciamento pela Administração, adotando os seguintes procedimentos:
I – encaminhar defesa prévia, endereçada ao município de Fraiburgo, mediante instrumento escrito no endereço já mencionado.
II – devendo constar, no mínimo:
a) identificação do motivo pelo qual foi descredenciada;
b) justificativa plausível para os fatos apurados;
c) documentação comprobatória, quando for o caso; e
d) indicação do novo prazo a ser cumprido, quando for o caso.
II – o(s) pedido(s) de defesa prévia, em conformidade com o disposto no inciso anterior, será(ão) apreciado(s) com base na justificativa 
apresentada, na documentação acostada e no interesse público envolvido, ficando a critério da Administração seu deferimento;
III – serão considerados intempestivos os pedidos de defesa prévia, efetuados após a expiração do prazo estabelecido; e
IV – o não-cumprimento do disposto nos incisos anteriores facultará a adoção de medidas objetivando o DESCREDENCIAMENTO, incorrendo 
a credenciada, conforme o caso, às sanções administrativas cabíveis.
7.5 – Oportunizado o contraditório e a ampla defesa à credenciada, e após decisão final da Autoridade Superior, o descredenciamento será 
publicado.
São motivos para rescisão do contrato:
a) a prática de ato ou omissão na prestação do serviço em desacordo com o Edital;
b) cobrança extra do serviço;
c) avaliação insuficiente dos usuários do serviço.
d) inexecução total ou parcial, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial;
e) os motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8666/93;
7.6 – A rescisão garante à Administração o disposto no art. 80 da Lei 8.666/93.
7.7 – A qualquer tempo a Administração poderá descredenciar a interessada por violação às cláusulas contratuais e editalícias, sem que 
caiba direito à indenização ou reembolso, garantidos os direitos do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA OITAVA – DA REGÊNCIA E DA VINCULAÇÃO
8.1 – – O presente contrato encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0135/2022 – PMF – Inexigibilidade nº 0027/2022., 
pelas demais especificações do Processo Administrativo nº 3339/2021 – Chamada Pública nº 0004A/2021.
CLÁUSULA NONA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
9.1 – Aplicam-se a execução deste instrumento e aos casos omissos as normas da Lei 8.666/93 e alterações, os preceitos do direito público, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 – A Credenciada fica obrigada a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para credenciamento, durante toda 
a vigência do Termo de Credenciamento.
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10.2 – Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de documentos relativos a este credenciamento.
10.3 – Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n. 8.666/1993, o presente edital e a inscrição da credenciada serão 
considerados partes integrantes de contratação que poderá advir.
10.4 – A prestação do objeto deste credenciamento, não gera nenhum vínculo empregatício e trabalhista com este Município.
10.5 – Aplicam-se ao presente credenciamento a Lei n. 8.666/1993 e demais normas legais pertinentes.
10.6 – Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei n. 8.666/1993, nos princípios de direito público e, 
subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas.
10.7 – A execução dos serviços, objeto deste Edital, será avaliada permanentemente pelo fiscal de contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste credenciamento, fica eleito o Foro de Fraiburgo/SC, que é comarca deste 
Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições es-
tabelecidas nas cláusulas do presente Termo de Credenciamento, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares 
sobre o assunto as partes assinam o presente contrato, de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 31 de agosto de 2022.

Wilson Ribeiro Cardoso Junior
Prefeito Municipal
Contratante

Vinicius Paulo F Van Riemsdijk
Representante Legal
Itaú Unibancos S.A
Contratada

 Maria Amélia Gomes daSilva
Representante Legal
Itaú Unibancos S.A
Contratada Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e 
Decreto Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

CT22PMF61
Publicação Nº 4265034

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 68B5B58C8C93F24A62FB17FD69757B354C3407EF
CT22PMF61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES ESTRADA 
FB-050

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Rio das Antas, 185, centro, inscrito 
no CNPJ sob nº 82.947.979/0001-74, representado neste ato pelo Secretário de Administração. Planejamento e Inovação o Sr. RUI CARLOS 
BRAUN, nos termos do Decreto nº 337/2017, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa ADEMIR LUIZ BOGONI - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Marechal Floriano Peixoto,nº 399,Sala 01,Centro, na cidade de Videira - SC, na cidade 
de Videira- SC, inscrita no CNPJ sob o nº 83.004.044/0001-17, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr.Ademir Luiz Bogoni, dora-
vante denominada CONTRATADA, ajustam e contratam a execução indireta em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, a obra abai-
xo indicada, que se regerá pelo disposto neste Contrato, no Processo Administrativo nº 114/2022 – PMF, Tomada de Preços n° 12A/2022, na 
Lei nº 8.666/93 e alterações, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E EXECUÇÃO
1.1 – Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de Pavimentação em pedras irregulares estrada FB-050, ligação 
do bairro Colina do Sol ao bairro São Cristóvão com extensão de 1.011,26 m, no município de Fraiburgo, conforme projetos, memorial des-
critivo e quantitativos (anexos ao pal e parte dele integrante);
1.1.1. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços, em até 5 (cinco) dias contados da Ordem de Serviço, sendo que o prazo máximo para 
execução é de 10 (dez) meses, devendo ocorrer conforme o cronograma estabelecido;
1.1.2. A Ordem de Serviço deverá ser assinada pela CONTRATADA em até 5 (cinco) dias após a sua convocação.
1.2 – Para emissão do Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá apresentar junto ao Departamento de Compras os seguintes documentos:
a) ART/RRT de execução;
b) Garantia do contrato;
c) CNO da Obra.
1.3 – Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar a documentação acima no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL E DO PAGAMENTO
2.1 – O valor total do presente Contrato é de R$ 949.999,71 (novecentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta 
e um centavos)
2.2 – O pagamento da Obra será efetuado em 10 (dez) parcelas, conforme cronograma físico-financeiro.
2.2.1 – A liberação para o pagamento somente se dará após a fiscalização do Município.
2.2.2 – O pagamento será efetuado mediante emissão e apresentação de nota fiscal, boletim diário da obra, boletim de medição, negativas 
de débitos junto ao INSS, FGTS, atualizadas, tendo o Município um prazo de até 3 (três) dias após a liquidação para efetivar o pagamento.
2.2.2.1 – Quando da emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a contratada deverá destacar o valor da retenção com o título de 
“RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”.
2.3 – Fica o Município autorizado a deduzir do pagamento devido, qualquer multa imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas 
na Lei.
2.4 – O pagamento poderá ser sustado pelo Município, quando os serviços não estiverem de acordo com o estipulado, ou por inadimple-
mento de qualquer Cláusula do Contrato.



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 639

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1 – O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022. O prazo de execução será de 10 (dez) meses, iniciando com a emissão 
e entrega da Ordem de Serviço.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – Os recursos financeiros para atender as despesas para a execução do objeto da presente licitação correrão a conta de Transferências 
Especiais a Municípios Catarinenses e contra partida pelo Município e terão a seguinte classificação orçamentária:
Órgão 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Unidade 01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Ação 1009 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Compl. Elemento 344905198 – Obras Contratadas
Recurso 1000000 e 1799119
Dotação 113, 479

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5.1 – A CONTRATADA responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra por ela executada.
5.2 – A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consi-
deradas como inexecução parcial do contrato.
5.3 – Pelo inadimplemento das obrigações a CONTRATADA, conforme a infração, estará sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: advertência. Se reincidente, suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor total estimado da contratação;
b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): advertência e multa de 10% sobre o valor total estimado da contrata-
ção. Se reincidente, além da multa, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos;
c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência.
d) executar o contrato com irregularidades, com prejuízo no resultado: advertência e multa de 20% sobre o valor do contrato.
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: 
multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa 
de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 
20% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 anos e multa de 20 % sobre o valor atualizado do contrato.
5.4 – De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei Federal n. 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.
5.5 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Município de Fraiburgo aplicar ao Contratado as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o CONTRATADO 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional para cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.
5.6 – Expirado o prazo de execução do Contrato e não concluída a obra, será cobrado multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia 
de atraso, limitado a 30 (trinta) dias, sem prejuízo das demais punições previstas.
5.7 – Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada notificação de descumprimento contratual, sendo em dobro no caso de reincidência 
pelo mesmo motivo.
5.8 – As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/6/93 e suas 
alterações.
5.9 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
5.10 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer Una das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
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d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
6.2 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.
6.3 – A rescisão que trata a alínea “a” do item 6.1, garante à Administração o disposto no art. 80 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
7.1 – O CONTRATANTE fiscalizará a execução do Contrato, sempre que julgar necessário. Juntamente a sua engenheira de segurança do 
trabalho, que realizará vistorias in loco.
7.2 – A fiscalização exercida não reduz nem exclui a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.
7.3 – Para cumprimento do disposto no art. 67, § 1° e § 2° da Lei de Licitações, será designado Servidor, para acompanhamento e fiscali-
zação da execução do contrato.
7.3.1 – Tal representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
7.3.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência da representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 – São obrigações da CONTRATADA:
a) responsabilizar-se pela sinalização de advertência e outras necessárias a execução dos serviços;
b) responsabilizar-se pela preservação das benfeitorias existentes;
c) efetuar, semanalmente a limpeza da obra;
d) compor o seu quadro de funcionários com pessoal apto para o exercício das funções, devidamente uniformizados e com equipamentos 
de segurança, possuindo registro em carteira de trabalho;
e) apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado pelo Município, responsabilizando-se pela execução dos serviços;
f) arcar com as despesas administrativas, tais como tributos, salário dos empregados e encargos sociais e outros;
g) facilitar todas as atividades de fiscalização pelo Município;
h) fornecer todas as informações e elementos necessários, sempre que o município solicitar;
i) é vedada a subempreitada da obra;
j) responder pela solidez e segurança dos serviços no prazo previsto no Código Civil Brasileiro;
k) manter no local da obra o engenheiro/arquiteto responsável pela execução no mínimo por duas horas diárias, dentro do horário de ex-
pediente da Prefeitura Municipal e também nos horários convocados pelo engenheiro/arquiteto do Município;
l) confecção e preenchimento do boletim diário da obra, vistado pelo engenheiro/arquiteto responsável pela execução da mesma;
m) confecção e preenchimento do boletim de medição da obra vistado pelo engenheiro/arquiteto responsável da execução da mesma, pelo 
menos um a cada etapa prevista para o pagamento;
n) fixação de placa de identificação, constando o responsável técnico, descrição do serviço e destinação das verbas para o mesmo;
o) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qua-
lificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da Lei 8.666/93);
p) prestar garantia do contrato;
q) registro da obra junto ao INSS (abertura da matrícula da obra) quando exigido;
r) adotar providências imediatas após a assinatura do contrato, quando exigido para a emissão das ART’s/RRT’s de execução e ART´s/RRT’s 
Complementares, obtenção do Alvará de Licença e Habite-se, junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, arcando com todos os custos;
s) iniciar os serviços, em até 05 (cinco) dias a contar da ordem de serviço;
t) atender as – EXIGÊNCIAS do Memorial Descritivo.
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
9.1 – São responsabilidades do CONTRATANTE:
a) tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;
b) manter pessoa ou constituir uma Comissão Especial designada pela Prefeito, visando à fiscalização da obra;
c) encaminhar a publicação resumida do instrumento de Contrato e seus aditamentos, se ocorrerem, no Diário Oficial dos Municípios – DOM;
d) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do Contrato e seus aditivos se ocorrerem;
e) as demais responsabilidades determinadas na minuta contratual em anexo.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA
10.1 – Terminada a obra, a empresa contratada deverá comunicar por escrito ao Fiscal de Obras, o qual procederá o recebimento provisório 
da obra, ocasião que serão indicadas as irregularidades que por ventura forem verificadas.
10.2 – Da data do recebimento provisório da obra, se encontrado irregularidades, o contratado terá o prazo de 30 (dias) para proceder as 
adequações, quando novamente informará por escrito da realização das referidas adequações. Em caso de não corrigidas as irregularidades 
no prazo estipulado, o Fiscal do contrato fará o recebimento definitivo da obra, emitindo relatório pormenorizando as falhas encontradas, e 
a contratada será submetida às penalidades por inexecução parcial do contrato, sujeita às multas previstas neste Edital e Contrato.
10.3 – Cumpridas todas as exigências constantes do Termo de Recebimento Provisório da Obra, o Sr. Fiscal do Contrato, emitirá termo de 
Recebimento Definitivo da Obra.
10.4 – Da data do Recebimento Provisório da obra, o fiscal fará o recebimento definitivo no prazo de até 15 (quinze) dias, quando não tiver 
pendências na emissão do recebimento provisório.
10.5 – Os termos de Recebimentos Provisórios e Definitivos deverão ser solicitados pelo Contratado dentro da vigência do contrato.
10.6 – Embora recebida definitivamente a obra, a responsabilidade da contratada pela execução da obra continuará submetida às regras 
do Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO CONTRATUAL
11.1 – O reajuste de que trata esta Cláusula somente poderá ser concedido pela CONTRATANTE a partir de um ano contado da data de 
assinatura do contrato, tendo como data-base a data da planilha SINAPI considerada nas Planilhas Orçamentárias, mediante justificativa da 
variação do custo de produção no período.
11.2 – Para o reajuste, deverá ser utilizado o Índice Nacional de Custo da Construção Civil (SINAPI), mediante solicitação da CONTRATADA 
a ser encaminhada ao fiscal da obra.
11.3 – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado 
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em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
11.4 – É obrigação da CONTRATADA a apresentação de memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 
sempre que este ocorrer.
11.5 – Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão 
com o encerramento do contrato.
11.6 – A CONTRATANTE poderá realizar diligências para fins de comprovação da variação de custos alegada pela CONTRATADA.
11.7 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando for compro-
vado que o particular está submetido a uma condição prejudicial em decorrência de algum fato gerador, tais como: fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado; caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
11.7.1 – Cabe a CONTRATADA demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gera-
dos e a repercussão sobre a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À administração compete ave-
riguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ENCARGOS
12.1 – As despesas dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais correrão por conta da CONTRATADA, ficando esta, ainda, 
responsável pelo correto cumprimento da legislação de segurança do trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
13.1 – Aplicam-se a execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei 8.666/93 e alterações, os preceitos do direito público, 
os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o Foro de Fraiburgo, SC, Comarca deste Município, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, 
as partes assinam de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 31 de agosto de 2022.
Município de Fraiburgo
Rui Carlos Braun
Secretário de Adm. e Planejamento

Contratada
Ademir Luiz Bogoni – EPP
Ademir Luiz Bogoni

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

CT22PMF72
Publicação Nº 4265128

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7970F3CB5365B76632EE05E46F6FC7C389F2B14D
CT22PMF72
Contrato de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Idosos.
O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.947.979/0001-74, neste ato 
representado pelo Sr. Edson Luiz Medeiros, no uso de suas atribuições, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 
Graziela Pereira do Amaral EIRELLI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Dom Pedro II, n. 1019, Centro, na cidade de São 
Lourenço do Oeste/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.149.405/0001-66, neste ato representada pela empresária Sra. Graziele Pereira do 
Amaral, doravante denominado(a) CREDENCIADO, oriundo do Edital de Chamada Pública nº 0006/2022 – PMF, Processo Administrativo 
Licitatório nº 0130/2022, Inexigibilidade de Licitação nº 0026/2022, pelo presente instrumento avençam um contrato de Prestação de 
Serviços de acolhimento institucional para idosos, nos termos da Política Nacional de Assistência Social, Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, Lei nº 10.741/03, Lei nº 8.742/93, Lei Municipal nº 2387/2017, Lei Municipal nº 2140/2012 e Lei nº 8.666/93, bem como 
nas condições estabelecidas neste edital e anexos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E EXECUÇÃO
1.1 – O presente contrato tem por objeto o credenciamento de Instituições de Longa Permanência, prestadoras de serviço de acolhimento 
institucional para idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com vínculos familiares rompidos, inde-
pendestes e/ou com Graus I, II e III de dependência e, desde que esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os 
familiares, a fim de garantir proteção integral, observadas às disposições do Termo de Referência em anexo.
1.2 – Os valores para remuneração mensal dos serviços de acolhimento, por idoso, conforme grau de dependência, estão descritos na tabela 
abaixo, aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme Deliberação/Ata nº 118/CMAS de 24/04/2022.
Grau de Dependência Valor R$
Grau de Dependência I 3.733,33
Grau de Dependência II 3.883,33
Grau de Dependência III 4.183,33

1.3 – Os valores acima serão pagos para custear a permanência do idoso, é facultado à CREDENCIADA, a título de contribuição mensal, 
para fins de custeio, a utilização do valor referente ao máximo de 70 % (setenta por cento), benefício previdenciário percebido pelo idoso, 
de acordo com o disposto no § 2º do Artigo 35 da Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
1.4 – Havendo alteração no grau de dependência do idoso, a CREDENCIADA poderá solicitar majoração do valor, mediante requerimento 
escrito e acompanhado de Laudo Médico, a ser pago no mês subsequente ao da protocolização da solicitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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2.1. O início da prestação dos serviços prevista neste credenciamento será a contar da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social.
2.2. O Serviço deverá ser prestado em imóvel de propriedade da Credenciada ou por ela locado para esta finalidade, contendo a infraestru-
tura prevista na RDC Nº 502, DE 27 DE MAIO DE 2021.
2.3. A ILPI deve se localizar em região de fácil acesso. A edificação deve oferecer recursos de infraestrutura necessários para a execução 
do objeto deste edital.
2.4. A ILPI necessita oferecer instalações físicas em condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e garantir a acessibilidade 
a todas as pessoas com dificuldade de locomoção.
2.5. As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, proteção e combate a incêndio, telefonia e outras existentes, deverão atender 
às exigências dos códigos de obras e do código de posturas locais, bem como as normas de Prevenção de Incêndio, assim como às normas 
técnicas brasileiras pertinentes a cada uma das instalações.
2.6. São condições para a exemplar prestação do serviço de acolhimento institucional pelas credenciadas, a observância dos critérios e 
requisitos a seguir descritos:
2.6.1. Ofertar acolhimento e cuidados aos idosos em situação de desproteção social que não dispõem de condições para permanecer com 
a família, devido a situações de violência, maus-tratos, negligência, abandono, situação de rua e/ou com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos, encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
2.6.2. Ofertar acolhimento institucional para Idosos com grau de dependência I, II e III, sem vínculo familiar, que tenha domicílio no Mu-
nicípio de Fraiburgo;
2.6.3. Oferecer cuidados ininterruptos (24 horas);
2.6.4. Garantir que o espaço físico seja organizado de forma a atender aos requisitos previstos na RDC Nº 502, DE 27 DE MAIO DE 2021, 
oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, conforto e segurança, com ambientes arejados e iluminados;
2.6.5. Preservar a identidade do idoso e oferecer um ambiente digno e de respeito, priorizando o chamamento nominal dos mesmos;
2.6.6. Permitir aos residentes o acesso ao telefone e correspondência;
2.6.7. Manter registro atualizado de cada idoso, em conformidade com o estabelecido no Art. 50, inciso XV, da Lei 10.741/03. No registro 
deve constar nome, data de nascimento e sexo do idoso, data e circunstâncias do acolhimento, nome e endereço do responsável e/ou de 
um familiar, nome dos filhos, parentes e amigos que poderão visitar ao idoso, relação dos pertences do idoso, bem como o valor da renda 
do idoso, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento;
2.6.8. Propiciar atividades que estimulem a autonomia e a socialização, tais como atividades socializantes, recreativas, esportivas, culturais 
e de assistência religiosa, esta última a ser propiciada aos residentes que desejarem, de acordo com suas crenças. As referidas atividades 
podem ser estimuladas na instituição e também na comunidade;
2.6.9. Promover um ambiente acolhedor, através da convivência mista entre os residentes dos diversos graus de dependência, da integração 
dos mesmos em atividades desenvolvidas pela comunidade e o desenvolvimento de atividades intergeracionais. O acolhimento não poderá 
ter caráter restritivo ou de privação de liberdade;
2.6.10. Disponibilizar equipe técnica mínima de acordo com as normas RDC Nº 502, DE 27 DE MAIO DE 2021 e NOB-RH SUAS.
2.6.11. Proporcionar capacitação prévia e continuada à equipe de funcionários;
2.6.12. Oferecer cuidados básicos com a higiene dos residentes, com acompanhamento individual, se necessário;
2.6.13. Proporcionar cuidados básicos com a saúde dos residentes, conforme suas necessidades, com acompanhamento diário incluindo 
curativos, controle de diabetes, pressão arterial, colocação e manutenção de sonda enteral, etc, e garantir o acesso aos serviços de saúde, 
sempre que necessário;
2.6.14. Responsabilizar-se pela compra dos medicamentos necessários ao tratamento dos problemas de saúde dos acolhidos, sem custos 
adicionais ao contrato, bem como administrá-los na maneira indicada pela prescrição médica.
2.6.15. Em caso de não haver responsável pelo idoso, a credenciada deverá providenciar a retirada de medicamentos necessários para os 
acolhidos junto às Unidades Básicas de Saúde e realizar, quando for o caso, o encaminhamento dos pedidos de medicamentos especiais 
junto ao Estado de Santa Catarina;
2.6.16. Prestar primeiros socorros quando necessário e providenciar transporte até o hospital em caso de emergência;
2.6.17. Em caso de não haver responsáveis pelo idoso, a credenciada deverá providenciar acompanhamento de cuidadores, durante perío-
dos de observação em unidades de pronto atendimento e/ou serviços de urgência e emergência, ou em casos de hospitalização;
2.6.18. Responsabilizar-se pelos custos de internação hospitalar, caso não contemplado pelo Sistema Único de Saúde;
2.6.19. Assegurar o pagamento de procedimento cirúrgico não coberto pelo Sistema Único de Saúde ou deliberar com o Município um 
eventual subsídio em favor do acolhido.
2.6.20. Oferecer refeições na quantidade necessária-diárias com cardápio elaborado por nutricionista, de acordo com a necessidade nutri-
cional de cada idoso. O cardápio deverá estar disponível à fiscalização do CREDENCIANTE.
2.6.21. Manter estoque de alimentos suficientes, com qualidade e dentro da validade, que garanta à boa alimentação e nutrição dos idosos,
2.6.22. Manter serviços de lavanderia, bem como procedimentos para a identificação das roupas de uso pessoal dos residentes, visando à 
manutenção da individualidade e a humanização;
2.6.23. Organizar e manter atualizados e com fácil acesso, os documentos necessários à fiscalização, avaliação e controle social;
2.6.24. Planejar as atividades socioassistenciais, com a participação dos idosos no planejamento, respeitando as demandas do grupo e 
aspectos socioculturais do idoso e da região onde estão inseridos;
2.6.25. Os serviços de atendimento a idosos serão executados pela instituição credenciada no endereço referido em seu Termo de Creden-
ciamento, sob a responsabilidade técnica do profissional indicado pela credenciada, nos termos do Edital;
2.6.26. A CREDENCIADA deverá informar a Secretaria Municipal de Assistência Social, qualquer mudança de endereço, responsável técnico, 
bem como, telefone, e-mail ou outros. No caso de mudança de endereço Secretaria de Assistência Social analisará o interesse em manter 
os serviços estabelecidos, podendo realizar o descredenciamento da instituição, se o novo endereço não atender as condições estabelecidas 
no Termo de Referência e no Edital;
2.6.27. É de responsabilidade exclusiva e integral da credenciada a correta remuneração dos profissionais que prestarão o serviço de aco-
lhimento institucional, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais resultantes do vínculo empregatício, cujos ônus e 
obrigações não se transferem para a Administração Pública.
2.6.28. A CREDENCIADA indenizará terceiros e a Administração Pública por todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrente de culpa ou 
dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pela Secretaria 
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Municipal de Assistência Social.
2.6.29. A CREDENCIADA se obriga a celebrar contrato de prestação de serviço com cada idoso acolhido ou seu representante legal, prazo 
de até 3 (três) dias da data do acolhimento, prevendo expressamente, se for o caso, o pagamento parcial do custo do serviço através do 
benefício previdenciário do idoso, repassado por ele ou pelo representante legal.
2.6.30. A CREDENCIADA utilizará o cartão de benefício previdenciário de idoso acolhido, quando houver autorização judicial.
2.6.31. A CREDENCIADA deverá solicitar ao Poder Judiciário, quando necessário, a concessão da curatela para os idosos que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
2.6.32. Entre as condições de habilitação para o credenciamento a CREDENCIADA deverá receber idosos, em/com responsável familiar ou 
pela Secretaria de Assistência Social, com a correspondente comunicação ao Ministério Público.
2.6.33. Fornecer os medicamentos que constem na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos) de acordo com a necessidade de cada 
paciente e se necessários outros medicamentos.
2.7. DOS RECURSOS HUMANOS
2.7.1. Composta por Médico Geriatra e clínico geral, Enfermeira (nível superior), Técnicos de Enfermagem e cuidadoras, higienizadoras, 
Cozinheiras, Nutricionista, farmacêutico, Fisioterapeuta e Assistente Social, psicólogo que realizaram os atendimentos e cuidados com a 
pessoa idosa todos com registro de classe em dia.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL ESTIMADO E DO PAGAMENTO
3.1 – O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 525.199,56 (Quinhentos e vinte e cinco mil, cento e noventa e nove reais e cin-
quenta e seis centavos), conforme mera estimativa apurada em meses:

Grau de Dependência Quantidades
Estimadas/mês

Valor R$
Unitário

Valor R$
Total

Grau de Dependência I 36 3.733,33 134.399,88
Grau de Dependência II 36 3.883,33 137.999,88
Grau de Dependência III 60 4.183,33 250.999,80

3.2 – Os pagamentos serão efetuados na proporção do número de atendimentos realizados por mês, sendo que a Contratante, através do 
seu poder de fiscalização, somente pagará os serviços efetivamente prestados;
3.3 – O pagamento será efetuado quando devido, mensalmente, mediante a apresentação pela Credenciada ao Município de Fraiburgo, dos 
seguintes documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura;
b) Relatório Mensal de Acolhidos, conforme modelo anexo ao Edital;
c) Lista mensal de acolhidos, conforme modelo anexo ao Edital.
3.4. Os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados serão efetuados mensalmente, no valor referente ao preço do serviço por idoso 
acolhido, no prazo de até 15 (quinze) dias, após apresentação da documentação acima.
3.5. O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante da nota fiscal/fatura deverá ser aquele fornecido na fase da 
habilitação;
3.6. Os demais direitos e obrigações das partes serão objeto de contrato de prestação de serviço, na forma da minuta de Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão por conta de dotação própria do orçamento do exercício de 2022 e terão 
a seguinte classificação orçamentária:
Órgão 11.00 – Secretaria de Assistência Social
Unidade 11.03 – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
Funcional 0008.0244.0022 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros de Pessoas Jurídicas.
Recursos 160

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
5.1 – O valor dos procedimentos poderá ser reajustado com periodicidade mínima de 12 meses a partir do início da vigência contratual, com 
base no INPC acumulado durante o período de referência.
5.2 – A formalização do reajuste poderá ser por termo aditivo ou termo de apostilamento.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
6.1 – Constituem obrigações da Contratada:
a) Ofertar o serviço de acordo com as disposições da Lei nº 10.741/2003, da RDC Nº 502, DE 27 DE MAIO DE 2021 e da Tipificação Nacional 
dos Serviços Socioassistenciais;
b) Assegurar aos idosos acolhimento provendo suas necessidades básicas, estabelecendo relações personalizadas e em pequenos grupos;
c) Possuir equipe técnica mínima de acordo com o disposto neste Termo de Referência e garantir que os profissionais que atuem no aco-
lhimento tenham capacidade técnica, conhecimento e experiência no serviço de acolhimento institucional de idosos, bem como conduta 
ilibada e sem antecedentes criminais de violação de direitos de idosos, comprovado através da apresentação de Alvará de Folha Corrida;
d) Garantir local adequado às exigências de segurança e proteção dos usuários nos espaços de execução do serviço;
e) Solicitar e prestar informações sobre os acolhidos para a Secretaria de Assistência Social, sempre que necessário e informar, quando 
solicitado, pelo Poder Judiciário, sobre a situação dos acolhidos;
f) Executar com eficiência, eficácia e economicidade o serviço, observando as regras fiscais, tributárias e trabalhistas aplicáveis a sua exem-
plar execução;
g) Não subcontratar o serviço, sob nenhuma hipótese;
h) Relatório semestral de cada idoso acolhido, contendo os atendimentos e encaminhamentos;
i) Manter em dia as necessidades básicas de higiene, alimentação, vestuário, saúde, inclusive bucal, dos acolhidos;
j) Proporcionar o direito à saúde, à alimentação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 
e comunitária.
k) Garantir a segurança e a integridade física, moral e psicológica dos acolhidos, solicitando a ADMINISTRAÇÃO os serviços públicos que se 
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fizerem necessários para essa defesa;
l) Garantir que todos os profissionais que trabalham no acolhimento institucional portem crachá com identificação de nome e função.
6.2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
a) Pagar pelo serviço prestado pela CREDENCIADA, de acordo com os documentos relativos à prestação de contas previsto e apresentado 
pela CREDENCIADA;
b) Monitorar, avaliar e fiscalizar a execução do Serviço de Acolhimento Institucional, inclusive realizando visita in loco nas CREDENCIADAS 
e solicitando apresentação de documentos e relatórios de atividades e de acompanhamento familiar;
c) Disponibilizar o conhecimento gerado entre as demais organizações contratadas para o serviço, e outros órgãos, por meio de encontros, 
seminários, relatórios e boletins informativos;
d) Prestar informações e fornecer documentos dos acolhidos, sempre que solicitado, justificadamente pela CREDENCIADA;
e) Gestor da Secretaria de Assistência Social, fará o acompanhamento e monitoramento do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO E DESCREDENCIAMENTO
7.1 – A rescisão e descredenciamento poderão ser determinadas por ato unilateral e escrito da Administração; amigável, por acordo entre 
as partes; ou judicial.
7.2 – São motivos para rescisão do contrato e descredenciamento:
a) a prática de ato ou omissão na prestação do serviço em desacordo com o Edital;
b) cobrança extra do serviço;
c) distinção entre o atendimento destinado aos pacientes do SUS e os demais pacientes atendidos pelo prestador;
d) avaliação insuficiente dos usuários do serviço.
e) inexecução total ou parcial, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial;
f) os motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93;
7.3 – A rescisão garante à Administração o disposto no art. 80 da Lei 8.666/93.
7.4 – A qualquer tempo a Administração poderá descredenciar a interessada por violação às cláusulas contratuais e editalícias, sem que 
caiba direito à indenização ou reembolso, garantidos os direitos do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de até 20% sobre o valor total do contrato.
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos;
d) 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, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
8.2 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas cumulativamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia 
do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
8.3 – A empresa que for descredenciada por irregularidades, ficará impedida de se credenciar novamente pelo período de até 5 (cinco) anos.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
9.1 – O prazo de vigência do Termo de Credenciamento é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1 – A execução do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 será acompanhada e fiscalizada pelos servidores desig-
nados pela Portaria nº 1048/2022.
10.2 – É permitido, também, que qualquer pessoa denuncie as irregularidades na prestação dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – O presente contrato encontra-se vinculado ao PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0130/2022 – PMF – Inexigibilidade nº 
0026/2022, pelas demais especificações da CHAMADA PÚBLICA Nº 0006/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste contrato, fica eleito o Foro de Fraiburgo, SC, que é comarca deste Município, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – Cada parte, na execução do processo de licitação, deve arcar no âmbito de suas respectivas responsabilidades com toda e qualquer 
despesa de natureza social, trabalhista, previdenciária, tributária, securitária ou indenizatória;
13.3 – A inobservância, em qualquer fase do processo de chamada pública, por parte do interessado, dos prazos estabelecidos em notifica-
ções pessoais ou gerais, será caracterizada como desistência, implicando sua exclusão do Processo de Chamamento Público;
13.4 – A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que verificada posteriormente, será 
causa de eliminação do Contratado, anulando-se a sua participação, bem como todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das demais 
medidas de ordem administrativas, cível ou criminal;
13.5 – A Credenciada permitirá o livre acesso nas dependências da instituição, dos profissionais vinculados a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, para fiscalização do cumprimento do objeto deste Edital, bem como facilitará a Secretaria Municipal de Assistência Social o 
acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores 
da Secretaria de Assistência Sociais designadas para tal fim.
13.6 – Os prontuários dos idosos deverão ficar sob a guarda da Credenciada por 5 (cinco) anos, no mínimo, à disposição da Secretaria 
Municipal de Assistência Social para eventuais auditorias.
13.7 – A Credenciada fica obrigada a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para credenciamento, durante toda 
a vigência do Termo de Credenciamento.
13.8 – A credenciada deverá obrigatoriamente estar inscrita no conselho da pessoa idosa do município residente.
13.9 – Outras informações poderão ser obtidas junto a Secretaria de Assistência Social, Rua Arnoldo Frey nº 179-Centro-Fraiburgo/SC-Con-
tato: 3908-2025, E-mail: assistencia.social@fraiburgo.sc.gov.br;
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as partes aceitar todas as disposições 
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estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, 
assinando-o na forma eletrônica.

Fraiburgo/SC,06 de outubro de 2022.
Assistência Social
Edson Luiz Medeiros
Contratante

Graziela Pereira do Amaral EIRELLI
Graziela Pereira do Amaral
Credenciada

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

CT22PMF75
Publicação Nº 4265394

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8B089B71E84FDCD4B5DB5406FDF5A0E5AD7B5F48
CONTRATO DE COMODATO Nº. CT22PMF75

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO E OUTRAS AVENÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, ESTADO 
DE SANTA CATARINA E A EMPRESA STTÓRICO SISTEMAS LTDA, PARA CESSÃO DO USO DO PROGRAMA INFOCONSIG E DA EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA INTEGRADA.
COMODATÁRIO: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Rio das Antas, 185 – Centro - CEP: 89580-
000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.947.979/0001-74, neste ato representada pelo Secretário de Administração e Planejamento o Sr. RUI 
CARLOS BRAUN, nos termos do Decreto nº 337/2017.
COMODANTE: STTÓRICO SISTEMAS LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, com sede em Balneário Camboriu/SC, na Rua 700, n 235, 
Bairro Centro, CEP 88.330-618, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.129.074/0001-37, neste ato representada por seus sócios administradores 
Srs. ANDRÉ MARCIO BORGES E CLAUDIO AUGUSTO DESCHAMPS PINTARELLI.
As partes têm entre si justo e avençado e celebram o presente COMODATO, conforme dispõe o permissivo no artigo 579 do Código Civil de 
2002, sujeitando-se às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, e às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme dispõe o permissivo no artigo 579 do Código Civil de 2002, o COMODANTE cede em comodato ao COMO-
DATÁRIO, e este aceita, os direitos de uso do programa de computador INFOCONSIG em caráter não exclusivo e não oneroso para o mes-
mo, visando a sua utilização como solução tecnológica para reserva da margem consignável e para a averbação eletrônica das consignações 
com descontos na folha de pagamento da Administração Pública Direta e Indireta, das Fundações e Autarquias do COMODATÁRIO, de forma 
gratuita, via internet, conforme as normas operacionais detalhadas no descritivo funcional, anexo.
Parágrafo primeiro. A cessão do uso também permite aos servidores públicos ativos do COMODATÁRIO, o acesso de forma gratuita, via 
internet, conforme as normas operacionais detalhadas no descritivo funcional, anexo, ao programa INFOCONSIG e aos seguintes programas 
de educação financeira nele integrados:
I) Portal da Educação EDUCONSIG, informações e orientações financeiras;
II) Off – Orçamento Financeiro Familiar, elaboração do planejamento financeiro.
Parágrafo segundo. As definições de segurança e os procedimentos para operação dos programas, assim como o treinamento dos usuários 
e a prestação de suporte técnico serão executados por profissionais habilitados do COMODANTE, sempre on-line, através da internet, con-
forme estabelecido no descritivo funcional, anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente COMODATO será inteiramente gratuito e sem nenhum ônus ou encargo de qualquer natureza para o 
COMODATÁRIO e seus servidores públicos, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, contados da data da assinatura do presente ins-
trumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: São obrigações do COMODATÁRIO:
a) Indicar um responsável pelo presente contrato de COMODATO;
b) Disponibilizar, mensalmente, para a respectiva implantação e o correto funcionamento dos sistemas, as informações dos dados funcionais 
dos servidores públicos e os respectivos valores das margens consignáveis;
c) Indicar as Consignatárias autorizadas a consignar descontos em sua folha de pagamento.
CLÁUSULA QUARTA: São obrigações do COMODANTE:
a) Garantir a disponibilidade do sistema;
b) Fornecer treinamento aos usuários;
c) Disponibilizar versões atualizadas do sistema, cujas implantações deverão ser programadas em conjunto com COMODATÁRIO;
d) Garantir suporte técnico via telefone ou e-mail, em horário comercial, excetuando-se sábados, domingos e feriados;
e) Definir regras e procedimentos relativos à segurança das informações para transmissão de dados via internet;
f) Manter as operações de reserva de margem e averbações de desconto na folha de pagamento;
g) Enviar mensalmente arquivo com os dados referente dos descontos a serem lançados na folha de pagamento.
h) Manter o COMODATÁRIO informado de eventuais problemas existentes no sítio da internet que possam causar interrupção do uso do 
sistema;
i) Manter regularidade jurídica e fiscal durante a vigência do contrato;
j) Disponibilizar quando solicitado cópia de segurança dos dados contidos no sistema;
k) Entregar ao COMODATÁRIO cópias em mídias de todo e qualquer log armazenados ao final do comodato ou a qualquer tempo, mediante 
solicitação;
l) Garantir que as consultas a margem consignável de clientes serão restritas aos interessados em consignar crédito.
CLÁUSULA QUINTA: A reserva das margens consignáveis e as averbações dos descontos na folha de pagamento passam a ser realizadas 
de forma eletrônica, através do uso do programa INFOCONSIG, sendo necessário que as consignatárias habilitadas pelo COMODATÁRIO 
recebam a autorização para o desconto na folha de pagamento (ADF) dos servidores públicos através do processo de averbação eletrônica 
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estabelecido no descritivo funcional, anexo.
CLÁUSULA SEXTA: O licenciamento de uso dos programas decorrentes do presente COMODATO, confere ao COMODATÁRIO e seus servi-
dores públicos, o direito de utilizar legalmente, todavia, a propriedade dos direitos autorais do mesmo pertence e continuará pertencendo 
exclusivamente ao COMODANTE, detentora absoluta dos códigos-fontes e dos direitos autorais, morais e patrimoniais inerentes.
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes declaram ter plena ciência das leis pertinentes ao sigilo das informações, ao sigilo bancário e se comprometem 
por si e por seus colaboradores, a manterem absoluto sigilo sobre as informações confidenciais, operações financeiras, dados cadastrais, 
materiais e informações das consignatárias e dos servidores públicos do COMODATÁRIO, bem como tomar as devidas precauções necessá-
rias na execução do acordo, a fim de assegurar que tais informações não sejam obtidas por terceiros, quer intencional, quer acidentalmente.
CLÁUSULA OITAVA: É permitida a rescisão do contrato nos termos do art. 581 do código civil e, observado o que estabelece os artigos 77, 
78 e 79 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro. Formalizada a rescisão do presente contrato não assiste direito à multa ou indenização de qualquer natureza, inclusive 
compensatória, a nenhuma das partes.
Parágrafo segundo. A forma de rescisão poderá se dar por notificação por e-mail.
CLÁUSULA NONA: Tendo em vista o que dispõe o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, o COMODATÁRIO providenciará a publi-
cação resumida do presente termo de comodato e de seus eventuais aditamentos na imprensa oficial do Município em até 15 dias após a 
data de sua respectiva assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA: O COMODANTE se compromete a disponibilizar no prazo de até 90 (noventa) dias a operacionalização dos sistemas, 
tão logo todos os requisitos necessários para as implantações sejam disponibilizados pelo COMODATÁRIO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao final do presente comodato, o COMODANTE devera entregar todas as informações relativas COMODA-
TÁRIO mantidas no sistema de forma que seja possível recuperar as informações das consignações já realizadas, assim como todos os 
registros de logs de transações ocorridas durante a vigência deste comodato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Competirá ao COMODATÁRIO proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido 
que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização não eximirá a COMODANTE de responsabilidade na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERÇA: As partes reconhecem que as informações confidenciais constituem valiosos segredos protegidos legalmente e 
concordam que as utilizações somente de acordo com as disposições deste contrato e não divulgarão ou permitirão sua divulgação direta 
ou indireta, a qualquer terceiro alheio a este contrato, sem prévio consentimento escrito da outra parte.
Parágrafo primeiro. As partes obrigam-se a observar e guardar sigilo comercial, industrial e financeiro sobre as informações relativas:
a) Aos sistemas INFOCONSIG e sistema de Recursos Humanos, seu funcionamento e dos documentos gerados pelos seus arquivos;
b) As comunicações internas, regras e negócios do Comodatário;
c) Aos dados das operações realizadas pelas Consignatárias, não podendo utilizar ou divulgar tais informações para qualquer fim, sob as 
penas da lei civil, de propriedade industrial e intelectual.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de Fraiburgo-SC, que prevalecerá sore qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, 
assinam na forma eletrônica.

Fraiburgo, 18 de outubro de 2022.
Município de Fraiburgo
Rui Carlos Braun
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
Decreto nº 0337/2017
Comodante

André Marcio Borges
STTÓRICO SISTEMAS LTDA
Comodatário

 Claudio Augusto Deschamps Pintarelli.
STTÓRICO SISTEMAS LTDA
Comodatário ANEXO I
I - DESCRITIVO DO SISTEMA INFOCONSIG
1.DEFINIÇÃO DO SISTEMA INFOCONSIG
Consiste em uma tecnologia da informação que tem a capacidade de realizar o processamento e o armazenamento de dados/informações 
sobre as averbações eletrônicas de consignações e sobre os descontos facultativos na folha de pagamento, integrando em um único am-
biente (online) o controle de todas as operações efetivadas pelas consignatárias, disponibilizando em tempo real, informações precisas sobre 
o valor do saldo disponível da margem consignável, permitindo assim a fiscalização, supervisão e monitoramento do controle do endivida-
mento sobre o limite permitido para descontos na folha de pagamento.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DO SISTEMA INFOCONSIG
O INFOCONSIG está estruturado para atender a todos os tipos de consignações, empréstimos, cartões, convênios, mensalidades entre ou-
tros, e todos os processos das consignações que vão desde a consulta do saldo da margem até o efetivo desconto na folha de pagamento. 
Fornece o ingresso ao sistema somente com autorização e prévio cadastrado de usuários classificados em grupos que definem o seu perfil 
de acesso. Este perfil determina o acesso e o alcance das funções e informações contidas no sistema. Utiliza um conjunto de programas 
para o seu funcionamento, estando adaptado para ser utilizado por todos os sistemas existentes nos computadores, tablets e celulares.
3. CONFIGURAÇÃO BÁSICA PARA ACESSAR O SISTEMA
Para utilizar o INFOCONSIG, recomenda-se como configuração mínima do computador: Processador Dual Core; 2 Gb de memória RAM; 
50 Mb de espaço livre em disco; Monitor com resolução mínima de 1024X768. Não são instalados nenhum componente na máquina dos 
usuários para o uso do INFOCONSIG, pois sua operacionalidade é realizada via web através da utilização de um “browser”, por isso, é in-
dispensável que o terminal (Cpu) onde o sistema será utilizado tenha acesso à internet para o funcionamento. Recomendamos que sempre 
seja usada a versão mais atual do navegador instalado para um melhor desempenho do sistema, e para uma melhor navegação o requisito 
mínimo de velocidade é de 2 MB de internet.
4. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA INFOCONSIG
4.1 RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL:
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O INFOCONSIG sempre respeitará os limites e os parâmetros exigidos pela legislação, norma e/ou regulamentação existentes de cada 
Órgão Público, para a averbação das consignações. Quando autorizado pelo servidor, o sistema realiza a reserva do valor da parcela de 
desconto disponível da margem de consignação, para a Consignatária determinada. Este valor fica assegurado durante toda a existência 
da relação contratual e/ou até que a última parcela seja efetivamente descontada na folha de pagamento. O valor do saldo disponível para 
consignações é sempre calculado em tempo real, e informado conforme o tipo de consignação esteja sendo consultado.
4.2. DA AVERBAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES
Averbação é o processo em que acontece a autorização por parte do servidor para que seja permitido o desconto em sua folha de paga-
mento. Neste processo, além do valor da parcela de desconto, também são registrados a quantidade de parcelas e o total do prazo de 
contratação, entre outros dados exigidos pela regulamentação. Para isso, o INFOCONSIG é parametrizado com todos os limites e exigências 
das normas e/ou regulamentação existentes de cada Órgão Público. Uma vez averbado, o valor correspondente ao desconto autorizado 
somente será liberado após a quitação/baixa do contrato pela consignatária averbadora. Para isso, o sistema registra todas as parcelas do 
prazo da averbação, registrando também os valores efetivamente descontados mensalmente na folha de pagamento e ou quitados/amor-
tizados somente pela consignatária.
4.3. DO ENVIO DOS DESCONTOS PARA A FOLHA DE PAGAMENTO
Mensalmente, todas as parcelas de descontos existente e devidamente averbadas no período até as 23:59 horas do dia 15, são enviadas 
para a folha de pagamento do mês através de um arquivo que contém as informações sobre o valor do desconto com a referência da par-
cela/prazo para que sejam inseridos no holerite de pagamento dos servidores.
4.4. DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA
Simples e de fácil manuseio, possibilita as pessoas que tenham limitação no trato e no uso de computadores, tenham condições de acessar 
suas informações. Possui manuais detalhados de sua utilização, bem como, ferramentas que ajudam na operacionalização de todas as eta-
pas, desde a reserva até a efetiva averbação do desconto da parcela. Contém opções de consulta sobre novas averbações, refinanciamentos 
e portabilidade, e todas as operações são realizadas em tempo real, podendo ser monitoradas pelos seus usuários. Em determinados casos, 
permite a exportação e a impressão de relatório nos formatos: XLS ou TXT.
4.5. DO FECHAMENTO MENSAL
No fechamento mensal das folhas de pagamentos, são gerados arquivos/relatórios com o detalhado registro de todos os valores efetivamen-
te descontados ou não, sendo inclusive identificado os motivos que impediram a sua realização, permitindo a conciliação de cada contrato 
através de relatórios específicos que discriminam informações como: CPF, matrícula, nome do Cliente, número contrato, valor da parcela, 
valor descontado, competência, prazo remanescente e motivo do não desconto.
5.DA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
O acesso aos dados do INFOCONSIG é realizado através de um certificado SSL que garante que as informações trocadas nas transações 
eletrônicas não serão lidas por terceiros. Cada usuário possui sua senha individual para acesso ao sistema, sendo possível identificar o dia e 
horário que ingressou no sistema, mantendo gravadas todos os dados das consultas, inclusões, alterações ou exclusões realizadas durante 
seu acesso, possibilitando a auditoria sobre as operações realizadas.
6. SIMULADOR DE EMPRÉSTIMOS
O sistema possui um simulador de empréstimos consignados onde o servidor pode calcular o valor da parcela ou o valor total do financia-
mento, antes mesmo de se dirigir à uma consignatária financeira. O simulador apresenta um ranking das melhores propostas financeiras 
das consignatárias bancárias que estão habilitadas pelo Órgão Público. Sua função é fazer com que o servidor promova um planejamento 
financeiro antes que concretize a contratação, visando promover o controle do endividamento na folha de pagamento.
7.DA ADF-AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA
Cada servidor recebe um cartão denominado de “Servfácil” contendo 50 chaves de segurança que funcionam como senhas eletrônicas no 
processo de averbação. Para que as consignatárias acessem os dados dos servidores no INFOCONSIG, é necessário que o servidor público 
forneça uma das chaves do cartão no momento da realização de consultas e na reserva de valores da margem de consignação, para que 
o sistema libere as consultas desejadas e valide a averbação. Este processo permite que o servidor não precise informar a sua senha para 
que as consignatárias tenham acesso a suas informações, ficando suas informações guardadas em segurança.
8. DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Todas as informações relacionadas ao funcionamento e organização do INFOCONSIG acessadas e obtidas em função do uso do sistema são 
SIGILOSAS. Sendo regidas pelas leis pertinentes ao sigilo bancário, especificamente a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e 
o Decreto nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001 (ou qualquer lei ou regulamentação que venha a alterá-los, complementá-los ou substituí-los). 
O INFOCONSIG possui funções de segurança específicos necessários para assegurar que tais operações, dados, materiais e informações não 
sejam obtidos por terceiros. Por outro lado, tem acordado com todas as Consignatárias a também se obrigarem a observar e guardar sigilo 
comercial e financeiro, sobre todas as informações relativas ao uso do sistema e todos os dados e informações correlatos, especialmente 
os dados pessoais, profissionais e financeiros dos servidores e/ou empregados, respondendo civil e criminalmente por si mesmo e por seus 
empregados, subcontratados e/ou representantes, por qualquer infração ao sigilo das informações.
9. DO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL
O suporte técnico e operacional é fornecido para o uso do INFOCONSIG, limita-se a esclarecimentos sobre o seu uso e funcionamento, 
sendo fornecido através de “chat” on-line, via telefone (47-33666384) ou e-mail (suporte@infoconsig.com.br), em horário comercial, sendo 
na parte da manhã das 8hs até as 12hs, e na parte da tarde das 13:30hs as 18hs, excetuando-se os sábados, domingos e feriados.
II - DESCRITIVO DO SISTEMA TORNEIRA FECHADA
1. DEFINIÇÃO DO PORTAL DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA – TORNEIRA FECHADA
É um sistema criado para favorecer o gerenciamento do acesso das pessoas ao conteúdo do programa educacional. Sua principal função 
é romper com as barreiras geográficas, sociais e culturais, permitindo que as pessoas tenham acesso a informação, formação e orientação 
de qualquer lugar e a qualquer hora.
2. DO CONTEÚDO
Seu conteúdo é composto de vídeos educacionais, artigos financeiros, orientações financeiras, planilhas de cálculos, mural de leitura, e-book 
entre outros, que são constantemente incrementados com novidades com a finalidade de mantê-lo sempre atualizado. Está estruturado com 
6 (seis) módulos, cada qual com um conteúdo educacional específico, é composto de um vídeo principal que contempla o ensino desejado, 
um questionário de avaliação sobre o tema abordado, e um questionário de avaliação de satisfação sobre o conteúdo.
As informações e orientações financeiras são fornecidas através de vídeos de curta duração que tratam dos mais variados assuntos, corre-
latos ao tema abordado pelo vídeo principal. Ainda são disponibilizados artigos financeiros que tratam de temas importantes sobre finanças, 
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procurando elevar o nível de conhecimento dos servidores públicos nos mais variados aspectos que envolvem o mercado financeiro. Em 
cada estrutura é disponibilizado um mural de leitura onde são disponibilizados e-book gratuitos e publicidade de livros existente no mercado 
sobre temas abordados.
3. DO ACESSO
O acesso ao portal é realizado pelo endereço eletrônico: www.torneirafechada.com.br através de login e senha criados pelo próprio servidor 
público. Todos os acessos ficam registrados e armazenados para possível monitoramento da eficiência de sua usabilidade.
4. DOS MÓDULOS EDUCACIONAIS
Todo a parte educacional do projeto está fundamentada na Metodologia DSOP, que se baseia em quatro pilares: Diagnosticar, Sonhar, Orçar 
e Poupar. Cada módulo trata de um dos pilares sendo compostos de um vídeo aula, gravado pelo próprio mentor Dr. Reinaldo Domingos, 
sendo necessário responder a um questionário sobre o tema abordado e uma avaliação de satisfação para poder avançar para o próximo 
módulo.
5. DA CERTIFICAÇÃO
Os servidores públicos que assistirem a todos os módulos e responderem a todas os questionários recebem certificado de conclusão e par-
ticipação, emitido automaticamente no próprio portal.
III - DESCRITIVO DO SISTEMA OFF – ORÇAMENTO FINANCEIRO FAMILIAR
1. DEFINIÇÃO DO SISTEMA
O sistema OFF consiste em um programa que auxilia na elaboração do planejamento, seja ele pessoal ou familiar. Sua principal função é 
fornecer as ferramentas necessárias para que possa ser detalhado, em um conjunto pré determinado de receitas e de despesas, todos os 
valores previstos que devem ser pagos ou recebidos para cumprir com o orçamento mensal.
2. DO ACESSO AO SISTEMA
O acesso ao sistema é realizado pelo endereço eletrônico: www.sistemaoff.com.br sendo criado pelo próprio servidor público, seu login e 
sua senha.
3. DOS LANÇAMENTOS
O servidor público realiza os lançamentos detalhando os valores e a periodicidade de cada pagamento ou recebimento, e o sistema apre-
senta através de gráficos e demonstrativos, o resultado da previsão orçamentária. Tem a capacidade de detalhar o orçamento que é comum 
a todos ou específico de cada membro da família.

CT22SF03
Publicação Nº 4264794

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3EC032CBFA24A982E07F2A5DE9DB7ADF0F95DA73
CT22SF03
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA CÉLULA DE RESÍDUOS.

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
06.017.932/0001-23, com endereço na Rua Nereu Ramos, nº 1061, bairro Centro, em Fraiburgo-SC, CEP 89.580-000, representada neste 
ato pelo Prefeito, Sr. WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa: AUTONOMY EMPREEN-
DIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Neocir Zilio, n° 65, na cidade de Dois Lajeados-RS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 12.113.877/0001-78, neste ato representada pelo Sócio-Administrador, Sr. Rudinei Cunha dos Santos, doravante denominada CONTRA-
TADA, ajustam e contratam o objeto descrito abaixo, que se regerá pelo disposto neste contrato, e na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, 
Decreto Municipal nº 29/2022, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Aquisição de materiais e serviços para ampliação da célula de disposição de resíduos sólidos no Aterro Sanitário Municipal, conforme 
especificações a seguir:

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNIT.R$ VLR.TOTAL 
R$

1 4.000 m2

Manta de PEAD (polietileno de alta densidade) lisa com espessura 
nominal de 1 (um) mm, com largura de 6m; resistência à tração 
superior a 13 KN/m, alongamento na ruptura com porcentagem 
superior a 680, resistência ao rasgo superior a 120 (ASTMD 1004 
N), incluso os serviços de instalação no aterro sanitário

Maccaferri 25.99 103,960.00

2 1.500 m2 Manta Geotêxtil 150 GR / M² rolo 2,15 x 100 Maccaferri 8.00 12,000.00

CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO
2.1 – As proponentes vencedoras da licitação deverão entregar os materiais/serviços no prazo de até 10 (DEZ) dias úteis após a Autorização 
de Fornecimento.

2.2 – Todas as despesas com entrega dos materiais e prestação dos serviços correrão por conta das proponentes vencedoras.

2.3 – Os materiais/serviços dos itens a serem licitados, deverão ser entregues no Aterro Sanitário Municipal – no endereço Estrada municipal 
FB 010.

2.4 – As proponentes interessadas deverão informar a MARCA do item nas propostas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL E DO PAGAMENTO
3.1 – O valor total do presente Contrato é de R$ 115.960,00 (cento e quinze mil novecentos e sessenta reais).
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3.2 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário 
em sua conta-corrente, ou diretamente ao representante legal, após a entrega e instalação dos materiais, acompanhados da respectiva 
Nota Fiscal eletrônica e arquivo XML.

3.3 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante da nota fiscal deverá ser aquele fornecido na fase de habili-
tação.

3.4 – A forma de pagamento será em até 15 dias, sendo após a entrega efetiva e instalação da manta e emissão da nota fiscal eletrônica 
e arquivo XLS.

3.5 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica dos orçamentos do exercício 
corrente e seguintes no caso de prorrogação, e terão a seguinte classificação orçamentária:

Órgão 14.00 – AUTARQUIA MUNIC. SANEAMENTO FRAIBURGO – SANEFRAI
Unidade 14.01 – AUTARQUIA MUNIC. SANEAMENTO FRAIBURGO – SANEFRAI
Funcional 17.512.0042.2.063 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS
Compl.Elemento 4.4.90.51.99 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Recursos 900
Dotação 12

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5.1 – De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei Federal n. 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

5.2 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Município de Fraiburgo aplicar ao Contratado as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o CONTRATADO 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

5.3 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 
n. 8.666/93.

5.4 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

5.5 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1 – O presente Contrato 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 n. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – O presente Contrato terá vigência de 3 (três) meses, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
8.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório Eletrônico Nº 0005/2022-e, Edital de PREGÃO, 
NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0005/2022.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 – São Obrigações da Contratada:
a) o fornecimento do objeto do presente Edital, e de todos aqueles que oferecer em sua proposta;
b) apresentar o objeto desta licitação de acordo com as especificações exigidas;
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c) entregar o objeto desta licitação nos preços e prazos estipulados na sua proposta;
d) manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal durante a vigência do Contrato;
e) arcar com as despesas, referente a entrega, colocação e solda da manta Pead no aterro Sanitário;
f) arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame;
g) manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação;
h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 2 dias, os serviços/pro-
dutos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, a critério da Administração;
i) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das pres-
tações a que está obrigada;
j) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco na entrega ou no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto 
aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos.
k) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br, devendo constar 
na nota fiscal eletrônica no item “dados adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo 5, art. 36, VII, “a”.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
10.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, os precei-
tos do direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o foro de Fraiburgo, SC, que é Comarca deste Município, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, 
firmando-o.

Fraiburgo(SC), 04 de fevereiro de 2022.
Autarquia Munic. Saneam. de Fraiburgo-SANEFRAI
Wilson Ribeiro Cardoso Júnior
Contratante

Autonomy Empreendimentos Ltda
Rudinei Cunha dos Santos
Contratada

Documento original eletrônico Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

CT22SF04
Publicação Nº 4264803

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 763F2F17CC5D6AEE6E3778F38A2A60A67618E839
CT22SF04
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA CÉLULA DE RESÍDUOS.

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
06.017.932/0001-23, com endereço na Rua Nereu Ramos, nº 1061, bairro Centro, em Fraiburgo-SC, CEP 89.580-000, representada neste 
ato pelo Prefeito, Sr. WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa: EREMASTER DISTRI-
BUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Jorge da Silva, n° 38, na cidade de 
Erechim-RS, inscrita no CNPJ sob o nº 37.278.673/0001-18, neste ato representada pelo Sócio-Administrador, Sr. Geciano Antonio Jaguseski, 
doravante denominada CONTRATADA, ajustam e contratam o objeto descrito abaixo, que se regerá pelo disposto neste contrato, e na Lei 
nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 29/2022, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo 
e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Aquisição de materiais e serviços para ampliação da célula de disposição de resíduos sólidos no Aterro Sanitário Municipal, conforme 
especificações a seguir:
ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNIT.R$ VLR.TOTAL R$

3 04 Rl Tela soldada Galvanizada 5x15x1,80 fio 2,33 
ou 2,4 mm (rolo 25 metros) Telas Bellé 1,433.25 5,733.00

CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO
2.1 – As proponentes vencedoras da licitação deverão entregar os materiais/serviços no prazo de até 10 (DEZ) dias úteis após a Autorização 
de Fornecimento.

2.2 – Todas as despesas com entrega dos materiais e prestação dos serviços correrão por conta das proponentes vencedoras.

2.3 – Os materiais/serviços dos itens a serem licitados, deverão ser entregues no Aterro Sanitário Municipal – no endereço Estrada municipal 
FB 010.

2.4 – As proponentes interessadas deverão informar a MARCA do item nas propostas.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL E DO PAGAMENTO
3.1 – O valor total do presente Contrato é de R$ 5.733,00 (cinco mil setecentos e trinta e três reais).

3.2 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário 
em sua conta-corrente, ou diretamente ao representante legal, após a entrega e instalação dos materiais, acompanhados da respectiva 
Nota Fiscal eletrônica e arquivo XML.

3.3 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante da nota fiscal deverá ser aquele fornecido na fase de habili-
tação.

3.4 – A forma de pagamento será em até 15 dias, sendo após a entrega efetiva e instalação da manta e emissão da nota fiscal eletrônica 
e arquivo XLS.

3.5 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica dos orçamentos do exercício 
corrente e seguintes no caso de prorrogação, e terão a seguinte classificação orçamentária:
Órgão 14.00 – AUTARQUIA MUNIC. SANEAMENTO FRAIBURGO – SANEFRAI
Unidade 14.01 – AUTARQUIA MUNIC. SANEAMENTO FRAIBURGO – SANEFRAI
Funcional 17.512.0042.2.063 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS
Compl.Elemento 4.4.90.51.99 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Recursos 900
Dotação 12

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5.1 – De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei Federal n. 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

5.2 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Município de Fraiburgo aplicar ao Contratado as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o CONTRATADO 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

5.3 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 
n. 8.666/93.

5.4 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

5.5 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1 – O presente Contrato 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 n. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – O presente Contrato terá vigência de 3 (três) meses, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
8.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório Eletrônico Nº 0005/2022-e, Edital de PREGÃO, 
NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0005/2022.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 – São Obrigações da Contratada:
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a) o fornecimento do objeto do presente Edital, e de todos aqueles que oferecer em sua proposta;
b) apresentar o objeto desta licitação de acordo com as especificações exigidas;
c) entregar o objeto desta licitação nos preços e prazos estipulados na sua proposta;
d) manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal durante a vigência do Contrato;
e) arcar com as despesas, referente a entrega, colocação e solda da manta Pead no aterro Sanitário;
f) arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame;
g) manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação;
h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 2 dias, os serviços/pro-
dutos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, a critério da Administração;
i) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das pres-
tações a que está obrigada;
j) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco na entrega ou no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto 
aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos.
k) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br, devendo constar 
na nota fiscal eletrônica no item “dados adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo 5, art. 36, VII, “a”.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
10.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, os precei-
tos do direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o foro de Fraiburgo, SC, que é Comarca deste Município, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, 
firmando-o.

Fraiburgo(SC), 04 de fevereiro de 2022.
Autarquia Munic. Saneam. de Fraiburgo-SANEFRAI
Wilson Ribeiro Cardoso Júnior
Contratante

Eremaster Dist. de Ferragens. e Ferr. Ltda
Geciano Antonio Jaguseski
Contratada

Documento original eletrônico Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

CT22SF05
Publicação Nº 4264799

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0192A907A317FD2C35833BA41BA1E6E9C68A2BF2
CT22SF05
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA CÉLULA DE RESÍDUOS.

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
06.017.932/0001-23, com endereço na Rua Nereu Ramos, nº 1061, bairro Centro, em Fraiburgo-SC, CEP 89.580-000, representada neste 
ato pelo Prefeito, Sr. WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa: DELCIR BOESING ARTE-
FATOS DE CIMENTO – SIDART pessoa jurídica de direito privado, situada na Rod. SC 135, s/n°, na cidade de Tangará-SC, inscrita no CNPJ 
sob o nº 07.515.0006/0001-40, neste ato representada pelo Sócio-Administrador, Sr. Delcir Boesing, doravante denominada CONTRATADA, 
ajustam e contratam o objeto descrito abaixo, que se regerá pelo disposto neste contrato, e na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Decreto 
Municipal nº 29/2022, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Aquisição de materiais e serviços para ampliação da célula de disposição de resíduos sólidos no Aterro Sanitário Municipal, conforme 
especificações a seguir:
ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNIT.R$ VLR.TOTAL R$

4 120 Un
Tubo de concreto de 20 cm de diâmetro – perfurado com 
cinco carreiras; seis furos por carreira; 15 cm de espaça-
mento entre os furos; bitola do furo 25 a 30 mm.

Própria 37.99 4,558.80

5 300 Un
Tubo de concreto de 30 cm de diâmetro – perfurado com 
cinco carreiras; seis furos por carreira; 15 cm de espaça-
mento entre os furos; bitola do furo 25 a 30 mm.

Própria 47.99 14,397.00

CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO
2.1 – As proponentes vencedoras da licitação deverão entregar os materiais/serviços no prazo de até 10 (DEZ) dias úteis após a Autorização 
de Fornecimento.

2.2 – Todas as despesas com entrega dos materiais e prestação dos serviços correrão por conta das proponentes vencedoras.
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2.3 – Os materiais/serviços dos itens a serem licitados, deverão ser entregues no Aterro Sanitário Municipal – no endereço Estrada municipal 
FB 010.

2.4 – As proponentes interessadas deverão informar a MARCA do item nas propostas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL E DO PAGAMENTO
3.1 – O valor total do presente Contrato é de R$ 18.955,80 (dezoito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

3.2 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário 
em sua conta-corrente, ou diretamente ao representante legal, após a entrega e instalação dos materiais, acompanhados da respectiva 
Nota Fiscal eletrônica e arquivo XML.

3.3 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante da nota fiscal deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

3.4 – A forma de pagamento será em até 15 dias, sendo após a entrega efetiva e instalação da manta e emissão da nota fiscal eletrônica 
e arquivo XLS.

3.5 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – As despesas para a execução do objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica dos orçamentos do exercício 
corrente e seguintes no caso de prorrogação, e terão a seguinte classificação orçamentária:
Órgão 14.00 – AUTARQUIA MUNIC. SANEAMENTO FRAIBURGO – SANEFRAI
Unidade 14.01 – AUTARQUIA MUNIC. SANEAMENTO FRAIBURGO – SANEFRAI
Funcional 17.512.0042.2.063 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS
Compl.Elemento 4.4.90.51.99 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Recursos 900
Dotação 12

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5.1 – De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei Federal n. 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

5.2 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Município de Fraiburgo aplicar ao Contratado as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos;
III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de execução dos serviços, fica o CONTRATADO 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 11° (décimo primeiro) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;
IV – em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calcu-
lada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelada as 
Ordens e Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;
VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de 
perdas e danos conforme o caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

5.3 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei Federal 
n. 8.666/93.

5.4 – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

5.5 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo 
correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1 – O presente Contrato 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 n. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 – O presente Contrato terá vigência de 3 (três) meses, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
8.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório Eletrônico Nº 0005/2022-e, Edital de PREGÃO, 
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NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0005/2022.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 – São Obrigações da Contratada:
a) o fornecimento do objeto do presente Edital, e de todos aqueles que oferecer em sua proposta;
b) apresentar o objeto desta licitação de acordo com as especificações exigidas;
c) entregar o objeto desta licitação nos preços e prazos estipulados na sua proposta;
d) manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal durante a vigência do Contrato;
e) arcar com as despesas, referente a entrega, colocação e solda da manta Pead no aterro Sanitário;
f) arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame;
g) manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação;
h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 2 dias, os serviços/pro-
dutos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, a critério da Administração;
i) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das pres-
tações a que está obrigada;
j) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco na entrega ou no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto 
aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos.
k) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br, devendo constar 
na nota fiscal eletrônica no item “dados adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo 5, art. 36, VII, “a”.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
10.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, os precei-
tos do direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o foro de Fraiburgo, SC, que é Comarca deste Município, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, 
firmando-o.

Fraiburgo(SC), 04 de fevereiro de 2022.
Autarquia Munic. Saneam. de Fraiburgo-SANEFRAI
Wilson Ribeiro Cardoso Júnior
Contratante

Delcir Boesing Artefatos de Cimento – Sidart
Delcir Boesing
Contratada

Documento original eletrônico Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

TA22FME01
Publicação Nº 4264695

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1417E7E33DC03D580B1C334D2799F67286952074
TA22FME01QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
CONTRATADO: SEGMETRE ASSESSORIA S/S LTDA EPP
CONTRATO E ADITIVOS: CT17FME06, TA18FME08/08A, TA19FME09/09A, TA20FME17/17A e TA21FME11

OBJETO:

Contratação de empresa do ramo, sob o regime de empreitada por preço unitário, para prestação de serviços na área de 
medicina do trabalho para realização de exames médicos ocupacionais sendo: admissional, demissional, periódico, retorno 
ao trabalho e consultas médicas de acidente de trabalho, aos agentes públicos do município de Fraiburgo e elaboração do 
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, constantes do LOTE 1

DATA: 21 de dezembro de 2017
VIGÊNCIA: 02.01.2018 a 31.12.2022

LICITAÇÃO: PAL nº 0280/2017 – PMF – Pregão Presencial nº 0136/2017 – PMF
33

Art. 1º – RETIFICAÇÃO do Art. 2º do Termo Aditivo TA21SF33, o valor atualizado do contrato é R$ 6.769,99 (seis mil setecentos e sessenta 
e nove reais e noventa e nove centavos) conforme justificativa ajustada aos autos do processo.
Art. 2º – Diante da retificação, resta a empenhar o valor de R$ 354,73 (trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos)
Art. 3º – As despesas decorrentes do presente Termo correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2022.

Órgão 13.00 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA
Unidade 13.01 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Funcional 27.812.0037.2.056 – Manutenção da FME
Compl. Elemento 3.3.90.39.50 – Serviços Médico – Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dotação 5
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Art. 4º – Este documento deverá ser assinado nos termos/ditames do Decreto 176/2021 por intermédio do sistema digital e-CIGA.
Art. 5º – Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contratuais que não colidirem com as modificadas no presente instrumento.
Assim por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 03 de fevereiro de 2022.
Município de Fraiburgo
Denilson Dalagnoli
Contratante

Segmetre Assessoria S/S Ltda EPP
Neusa Balestrin Schumacher
Contratada

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

TA22FME04
Publicação Nº 4264964

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B40B7AC9C3E72A7F648ED78A3FFA536BD50B49AB
TA22FME04
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
FORNECEDOR: GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATO E ADITIVOS: CT19FME02, TA20FME01/01A, TA21FME10, TA21FME02/02A

OBJETO:

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa seguradora para a realização de seguro de veículos, 
entre eles, automóveis, micro-ônibus e motocicleta, de diversas marcas e modelos da frota do Órgão Participante (FME), 
com cobertura contra terceiros e com assistência 24 (vinte e quatro) horas, conforme especificações constantes no ANE-
XO VI – PROPOSTA DE PREÇOS, do Edital.

VALIDADE: 20.03.2019
DATA: 20.03.2019 a 19.03.2021
LICITAÇÃO: PAL nº 0042/2019 – PMF – Pregão Eletrônico nº 0001A/2019

Art. 1º – As partes acima epigrafadas, conforme justificativa do Departamento de Frotas e com anuência do prestador de serviços, ajustam 
e contratam a prorrogação do prazo de vigência e da execução que consta da Cláusula Oitava do contrato para até a data de 19.09.2022, 
para os seguintes veículos da frota da FME:
LOTE 10
Cód. Veículo Chassi Placa Ano/ Mod. Cobertura Assis. 24H Bôn. R$

39014 CORSA GM/CLASSIC/ n° 
210 8AGSA19909R132931 MFX 

7739 2008/2009 Terceiros SIM 0 R$ 200,63

39012 KOMBI VW/ nº 284 9BWMF07X6EP000429 MLL 
2643 2013/2014 Terceiros SIM 0 R$ 211,34

LOTE 11
Cód. Veículo Chassi Placa Ano/ Mod. Cobertura Assis. 24H Bôn. R$

39013
MARCOPOLO/VOLARE 
A5 ESMO MICROÔNIBUS 
n° 184

93PB-
08C1S4C012832 MCG 1953 2004/2004 Terceiros SIM 30 R$ 392,90

Art. 2º – Fica renovado o valor total do contrato de R$ 804,87 (oitocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos) correspondentes a so-
matória dos prêmios dos veículos da frota da Fundação Municipal de Esportes e Lazer – FME, constantes dos LOTES 10 e 11

§1º Diante da renovação, o valor total do contrato renovado é de R$ 804,87 (oitocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos).
Art. 3º – Para o empenhamento desta despesa serão utilizadas as dotações específicas do orçamento do exercício de 2021:
Órgão: 13.00 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA
Unidade: 13.01 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – FME
Funcional: 27.812.0037.2.056 – Manutenção da FME
Dotação: 5
Recursos: 51200
Compl.do Elemento: 3.3.90.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral

Art. 4º – Este documento deverá ser assinado nos termos/ditames do Decreto 176/2021 por intermédio do sistema digital e-CIGA.
Art. 5º – Ficam mantidas todas as demais Cláusulas e condições contratuais que não colidirem com as modificadas no presente instrumento.

Assim por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os 
fins de direito, acompanhado de duas testemunhas.

Fraiburgo(SC), 18 de março de 2022.
Fundação Municipal de Esportes e Lazer – FME
Paulo Roberto Balestrin
Contratante

Gente Seguradora S/A
Marcelo Wais
Contratado
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Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

TA22FMS22
Publicação Nº 4264897

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D5037D0C6080D536F420E96F4B02800FEDE29278
TA22FMS22
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRAIBURGO – FMS
CONTRATADA: GAYA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI-ME
CONTRATO E ADITIVOS: CT18FMS13, TA19FMS14/14A, TA20FMS31/31A, TA21FMS31/31A, TA22FMS21

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços médicos ambulatoriais aos usuários do sistema único de saúde 
– SUS, na área de ortopedia, compreendendo consultas médicas especializadas e procedimentos ortopédicos ambulatoriais.

DATA: 01.08.18
VIGÊNCIA: 01.08.18 A 31.07.2022
LICITAÇÃO: PAL nº 0023/2018 – PREGÃO PRESENCIAL nº 0016/2018

 Art. 1º – As partes acima epigrafadas ajustam e contratam o reajuste conforme previsto na cláusula décima do contrato.
Art. 2º – Fica reajustado o valor previsto com base no índice INPC acumulado dos últimos 12 meses, no percentual de 10,12 %, passando 
do valor de R$ 8.439,61 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos) mensal para R$ 9.293,70 (nove mil duzentos 
e noventa e três reais e setenta centavos) mensal;
Art. 3º – Fica renovado o valor do contrato para R$ 111.524,40 (cento e onze mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos);

Art. 4º – Ficam mantidas todas as demais Cláusulas e condições contratuais que não colidirem com as Cláusulas modificadas neste instru-
mento.

Assim por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os 
fins de direito, com duas testemunhas.

Fraiburgo(SC), 25 de agosto de 2022
Fundo Municipal de Saúde – FMS
Edson Luiz Medeiros
Órgão Gerenciador

Gaya Ortopedia e Traumatologia EIRELI-ME
Luiz Henrique Santos Gaya
Contratado

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.

TA22FMS23
Publicação Nº 4264563

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EA61B3BD1DCA088E0821E37561A444F9001A2E51
TA22FMS23

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 
DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRAIBURGO – FMS
CONTRATADA: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CONTRATO CT21FMS16

OBJETO:
Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, a serem coletados em 
todas as Unidades de Saúde, sendo: São Miguel, São Sebastião, São José, Nações, Macieira, Vila Salete, Unidade de Pronto Atendi-
mento – UPA e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

DATA: 27/09/2021
VIGÊNCIA: 01/10/2021 A 30/09/2022
LICITAÇÃO: PAL nº 0009/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 0019/2021

Art. 1º – As partes acima epigrafadas, conforme justificativa do Fundo Municipal de Saúde e com anuência do prestador de serviços, ajustam 
e contratam a prorrogação do prazo de vigência do contrato com base na cláusula sétima, para até 30/09/2023.
Art. 2º – Fica mantido o valor inicial do contrato de R$ 72.0000,00 (setenta e dois mil reais), conforme tabela abaixo:
COD ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO Vlr.Unit.R$ Vlr.Tot.R$

42132 1 12 Mês

Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resí-
duos de serviços de saúde, sendo aproximadamente 10 (dez) bombo-
nas por semana dos grupos “A1”, “A4”, “E” e 01 (uma) bombona por 
mês do grupo B.

6,000.00 72,000.00

Art. 3º – A dotação orçamentária a ser utilizada para empenhamento da despesa do presente Aditivo para o exercício de 2022, será a 
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seguinte:
Órgão 0 08.00 – Secretaria de Saúde
Unidade 08.01 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional 0010.0301.0006 – Atenção Primária a Saúde
Compl.Elemento 33.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dotação 381

Art. 4º – Ficam mantidas todas as demais Cláusulas e condições contratuais que não colidirem com as Cláusulas modificadas neste instru-
mento.
E por estarem assim, acordados e ajustados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente aditi-
vo, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, assinam na forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), 27 de setembro de 2022
Fundo Municipal de Saúde – FMS
Edson Luiz Medeiros
Contratante

Servioeste Soluções Ambientais Ltda
Cristian Paulo Kehl Balbinot
Contratada

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto 
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.
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AVISO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 16-2022 - PMF
Publicação Nº 4264451

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 757F0E1D1334CA7EA61730B9160918E6D89DF783

 

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 16/2022 – PMF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022

O  MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF  sob  o  nº  82.947.979/0001-74,  representado  neste  ato  pelo  Secretário  de
Administração, Planejamento e Inovação o Sr.  RUI CARLOS BRAUN, nos termos do
Decreto Municipal nº 337/2017, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados
que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS visando a execução da
obra objeto abaixo indicado. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
sob  a  forma  de  execução  indireta  em  regime  de  EMPREITADA  POR  PREÇO
UNITÁRIO,  consoante  às  condições  estatuídas  neste  Edital,  e  será  regida  pela  Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações.

A  ENTREGA e PROTOCOLO dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE
PREÇOS” deverão ser feitos no Departamento de Compras e Licitações, localizado na
sede deste Município Avenida Rio das Antas, 185, Centro, Fraiburgo/SC, CEP 89.580-
000, até as 14h00min do dia 07.11.2022.

O Credenciamento deverá ser feito no mesmo local até as 14h15min. Horas do mesmo
dia, ou do primeiro dia útil  subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta
data.

ABERTURA DA SESSÃO no mesmo dia às 14h15min.
Local  e  horário  para  retirada  do  Edital,  esclarecimentos  e  informações  aos
licitantes:
LOCAL/HORÁRIO:  Departamento  de  Compras  e  Licitações,  das  08h00min  às
12h00min e das 13h30min às 17h30min.
ENDEREÇO: Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, em Fraiburgo-SC, CEP 89.580-000
Presidente da CPL: Maurício Rodrigues Gogacz, designado pelo Decreto Municipal n
654/2022. 
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br.
Telefone: (49) 3256-3001

1. DO OBJETO, DA EXECUÇÃO E VALOR MÁXIMO

1.1. Contratação de empresa do ramo para a prestação de serviços de Pavimentação
em pedras irregulares de basalto  na  Rua Princesa Isabel e Travessa da Liberdade

com extensão total de 178,69 m, e 2.282,65 m², no município de Fraiburgo, conforme
projetos, memorial descritivo e quantitativos (anexos ao pal e parte dele integrante);

1.1.1. Item 1 - Rua Princesa Isabel com extensão de 103,76 m, e 1.665,15 m²,
no município de Fraiburgo;

1.1.2. Item 2 - Travessa da Liberdade com extensão de 74,93 m, e 617,50 m²,
no município de Fraiburgo;

1.2. Nos termos do art. 40, inc. X, da Lei nº 8.666/93, o valor máximo que o Município
se propõe a pagar pelo objeto licitado, para o item 1, é de: – R$ 183.148,92 (cento
e oitenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), e
para o Item 2 é de – R$ 71.533,90 (setenta e um mil, quinhentos e trinta e três

1
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

reais e noventa centavos) totalizando – R$ 254.682,82 (duzentos e cinquenta e
quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos, sendo:

1.3. A licitante vencedora deverá iniciar os serviços, em até 5 (cinco) dias contados
da Ordem de Serviço e  a  execução deverá  ocorrer  conforme o  cronograma de
execução, sendo que o prazo máximo é de 3 (três) meses após a sua emissão;

1.3.1. A Ordem de Serviço deverá ser assinada pela licitante vencedora em até 5
(cinco) dias após a sua convocação.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Os recursos financeiros para atender as despesas para a execução do objeto da
presente  licitação  correrão  a  conta  de  Transferências  Especiais  a  Municípios
Catarinenses  e  contra  partida  pelo  Município e  terão  a  seguinte  classificação
orçamentária:

Órgão 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Unidade 01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Ação 1009 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

Compl. Elemento 344905198 – Obras Contratadas

Recurso 1799124 - 1000000

Dotação 506 - 113

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Somente será admitida, nesta licitação, a participação de pessoas jurídicas que
atuem no ramo de obras e serviços de engenharia e arquitetura.

3.2. Estar cadastrado junto à Administração até o 3º (terceiro) dia anterior à data do
recebimento da proposta,  de acordo  com os artigos  22,  §  2º  e  27 a  32 da Lei
8.666/93.

3.3. Retirar o edital, os Projetos e os Memoriais Descritivo e Quantitativo de Segunda
a  Sexta-feira,  das  08h00min  às  12h00min  e  das  13h30min  às  17h30min  no
Departamento  de  Compras  e  Licitações  do  Município  ou  pelo  site:
(www.fraiburgo.atende.net), sem ônus.

3.4. Os  Projetos  e  os  Memoriais  Descritivo  e  Quantitativo  das  obras  deverão  ser
solicitados  pelas  empresas  que  retirarem  o  edital  pelo  site
(www.fraiburgo.atende.net) através do telefone (49) 3256-3001; a/c Departamento
de Compras e Licitações e/ou e-mail licita@fraiburgo.sc.gov.br.

3.5. A visita técnica ao local da obra, a qual possibilitará que as licitantes possam
conhecer  seu ambiente físico,  dimensionar  os  serviços,  verificar  suas condições
técnicas, planejar a execução do objeto desta licitação e formular proposta poderá
ser agendada no Setor de Engenharia da Prefeitura, através do telefone (49) 3256-
3011,  cuja  competência  de  escolha  de  quem  a  realizará  caberá  unicamente  a
empresa  licitante,  acompanhado  por  funcionário  do  município,  o  qual  emitirá  o
Atestado de Visita (ANEXO IX).
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3.6. O Licitante que não realizar a visita técnica obrigatoriamente deverá apresentar
Declaração de que tem pleno conhecimento do local e da natureza dos serviços
concedidos,  não  podendo posteriormente alegar  qualquer  desconhecimento,  nos
termos do ANEXO X.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de
abertura  dos  envelopes  o  representante  devidamente  credenciado  ou  o  sócio
responsável pela empresa que será credenciado no ato da abertura da licitação.

4.2. Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão solicita às
proponentes que efetivamente se façam representadas na sessão de abertura dos
envelopes e que os presentes tenham poderes decisórios.

4.3. Para fins de representação, deverá ser juntada a seguinte documentação:

4.3.1. Quando a interessada for representada por pessoa que estatutariamente tenha
poder  para  tal,  esta  deverá  apresentar,  conforme  o  caso:  a) o  registro
Comercial no caso de empresa individual;  b) o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, a alteração contratual referente à mudança de razão
social, na hipótese de haver a referida mudança, bem como a última alteração,
devidamente  registrados,  em se  tratando  de  sociedades  comerciais;  c) no
caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de
seus  administradores;  e  d) inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

4.3.2. Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar cópia do seu
RG – Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da
Fazenda e instrumento de mandato (procuração) ou carta de credenciamento,
com firma reconhecida em cartório do Outorgante.

4.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, com credencial
específica apresentada separadamente fora do envelope nº 1 – HABILITAÇÃO, com
a possibilidade de substituição por fato superveniente, desde que apresentados os
documentos do item 4.3.

4.4.1. Será permitido para cada credenciado 01 (um) assessor o qual limitar-se-á a
análise documental e contatos apenas com seu representante.

4.4.2. Ocorrendo interferência do assessor que prejudique o andamento da reunião,
o mesmo será afastado da mesa de reuniões e não poderá ser contactado.

4.5. A condição  de  Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte,  para  efeito  de
tratamento  diferenciado  previsto  na  Lei  Complementar  n°  123/2006,  deverá  ser
comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

a) Comprovação de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da
Receita Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/, ou Certidão expedida pela Junta
Comercial, ambas do exercício corrente.
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b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu procurador, de
não  haver  nenhum  dos  impedimentos  previstos  no  §  4°  do  artigo  3°  da  Lei
Complementar 123/06, conforme modelo (ANEXO XI).

4.6. Não poderão participar deste certame:

4.6.1. Consórcio de empresas;

4.6.2. Empresas  suspensas  pelo  Município  de  Fraiburgo,  (Prefeitura,  Fundos,
Fundações e Autarquias) ou que estejam declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública.

4.6.3. Empresas  porventura  enquadradas  nas  situações  causadoras  dos
impedimentos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.6.4. Empresas que tenham em seu quadro societário servidor público ou da ativa,
parlamentar ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia
mista;

4.7. As  empresas  em  recuperação  judicial,  extrajudicial,  submetidas  à  Lei
11.101/2005, PODERÃO participar de licitação desde que demonstrem, na fase de
habilitação ter viabilidade econômica, conforme entendimento exarado pela Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 309.867/ES.

5. DA HABILITAÇÃO

5.1. Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado,
contendo no envelope a seguinte indicação:

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE Nº 01 – “HABILITAÇÃO”

5.2. No Envelope de Habilitação deverão estar inseridos os seguintes documentos:

5.2.1. QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

5.2.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.2.1.2. Registro Comercial no caso de empresa individual, ou

5.2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, ou

5.2.1.4. Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.

5.2.2. QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
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5.2.2.1. Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou
Municipal, se houver, da sede da empresa proponente, pertinente ao
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

5.2.2.2. Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal,  mediante  a
apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União  e  INSS  (Portaria  Conjunta
PGFN/RFB nº 1.751 de 02 de outubro de 2014).

5.2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão
emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa;

5.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão
emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa;

5.2.2.5. Prova  de  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais,
mediante:

5.2.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

5.2.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos
da Lei Federal nº 12.440/2011.

OBS.: Todas as Certidões e Provas devem ter validade na
data prevista para o recebimento da documentação e das
propostas;

5.2.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar
no  envelope  de  Habilitação  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição,  como por  exemplo:  estar  fora  do prazo da validade e/ou
comprove a situação irregular da empresa.

5.2.3.1. Todavia, apresentada a documentação constante do item 4.5 acima,
eventual  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e
trabalhista poderá ser sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial  corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado  vencedor  do  certame,  prorrogável  por  igual  período,  a
critério  da  administração  pública,  para  regularização  da
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.

5.2.4. A não  regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  acima,  implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art.  81  da  Lei  n°  8.666/93,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os
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licitantes  remanescentes,  na  ordem de  classificação,  para  a  assinatura  do
contrato, ou revogar a licitação.

5.2.5. QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  :

5.2.5.1. Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
com  validade  na  data  limite  de  entrega  da  documentação  e  das
propostas;

5.2.5.2. Comprovante de aptidão em  nome da empresa  para desempenho
de atividade pertinente e compatível em características com o objeto
da licitação, mediante apresentação de atestado emitido por entidade
pública ou empresa privada (com identificação do emitente, descrição
das obras e serviços executados e assinada por pessoa devidamente
identificada, hábil a responder em nome do emitente), acompanhado
da  ART,  RRT  ou  Acervo  Técnico  emitido  pelo  CREA  ou  CAU,
indicando  que  a  proponente  tenha  executado  obra  de
“Pavimentação  em  pedras  irregulares”  com  extensão de  no
mínimo 1.100,00 m².

5.2.5.3. Demonstração  de  capacitação  técnico-profissional através  de
comprovação  de  o  proponente  possuir  em  seu  quadro  de
funcionários, ou como prestador de serviços, na data prevista para
entrega da proposta, de profissionais habilitados, indicando a área de
atuação,  de  forma  a  comprovar  a execução  de  obras  de
características semelhantes às do objeto deste Edital,

5.2.5.4. A  empresa  deverá  juntar  para  tais  comprovações  os  seguintes
documentos:

a)  Cópia  da  Carteira  de  Trabalho,  CTPS,  ficha  de  registro  de
empregado, contrato de prestação de serviço; ou vinculo na empresa
(sócio)  ou  outro  documento  legal  que  comprove,  nos  termos  da
legislação  vigente,  que  o  engenheiro  civil  ou  arquiteto  indicado
pertence ao quadro de funcionários da empresa, ou é prestador de
serviços para a empresa.

OBS.:  Será  exigida  visita  à  obra,  ao  menos  uma  vez  na  semana,  deste
engenheiro civil/arquiteto preposto indicado pela empresa. A visita deverá ser
comunicada  ao  Fiscal  da  Obra  do  Município  para  acompanhamento  e
posicionamento  sobre  andamento  da  obra.  A não  observação  deste  item
poderá ensejar sanções.

b)  Nominata do pessoal  técnico disponível  para  a  obra,  conforme
exigência  constante  no  ANEXO  VII,  sendo  que  o  engenheiro
civil/arquiteto  deverá  ser  aquele  indicado  nos  itens  anteriores,
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podendo anexar também os “curriculum vitae” desses profissionais
conforme modelo constante do ANEXO VII.

c) Atestado de visita (ANEXO IX) ou Declaração (ANEXO X). 

d) Declaração emitida pelo representante da empresa interessada,
de  que  a  proponente  recebeu o  presente  Edital  e  todos  os  seus
ANEXOS,  bem  como  tomou  conhecimento  do  projeto,  das
especificações  e  normas  pertinentes  à  execução  dos  serviços
(conforme modelo constante do ANEXO X).

5.2.6. QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

5.2.6.1. Certidão(ões) Negativa(s) de Falência*, Concordata e Recuperação
Judicial*, expedida(s) até 60 (sessenta) dias antes da data limite para
apresentação das propostas.

Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa
Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e “Falência,
Concordata e Recuperação Judicial” deverão ser solicitadas tanto no sistema
eproc  quanto  no  SAJ.(1º  grau),  para  fins  de  validade,  As  duas  certidões
deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade e
acarretará na inabilitação da empresa no certame;

Obs: Os Estados que não estiverem vinculados ao sistema Eproc, poderão
continuar  apresentando  apenas  a  certidão  de  Falência,  Concordata  e
Recuperação Judicial do sistema vinculado à sede de sua pessoa jurídica.

5.2.6.2. No  caso  de  empresas  que  estejam  em  recuperação  judicial  a
extrajudicial, as mesmas deverão apresentar:

a)  Documentos  que  demonstre  seu  Plano  de  recuperação,  já
homologado  pelo  juízo  competente  e  em  pleno  vigor,  apto  a
comprovar  sua  viabilidade  econômico-financeira,  inclusive,  pelo
atendimento  de  todos  os  requisitos  de  habilitação  econômico-
financeiras estabelecidos no edital.

a.1) A comissão permanente de licitação poderá promover diligência
junto ao Poder Judiciário, para obtenção de informações atualizadas
quanto ao bom andamento do plano de recuperação.

5.2.6.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social,  já  exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  Lei,  vedada  a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem
a  boa  situação  financeira  da  empresa.  Balanço  na  forma  da  Lei
compreende: Cópia  autenticada do Balanço Patrimonial  (BP) e  da
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) com indicação do
número  das  páginas  e  número  do  livro  diário,  acompanhados  do
respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo,
com  registro  na  Junta  Comercial  ou  Cartório,  assinados  pelo
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contador e pelo titular ou representante legal da Entidade. Para os
casos de envio de escrituração digital com Livro Diário Eletrônico, o
empresário ou representante, deverá apresentar o comprovante de
entrega  da  Escrituração  Contábil  Digital  (Recibo  de  entrega),
acompanhado do Balanço Patrimonial (BP) e da Demonstração do
Resultado do Exercício (DRE) que foram enviados digitalmente pelo
SPED Contábil. 

Será considerada de boa situação financeira o licitante que possuir índice
igual ou superior a 1  de Liquidez Geral  (LG), Solvência Geral  (SG) e
Liquidez Corrente (LC), aplicando-se as seguintes fórmulas e utilizando os
dados contábeis do último exercício apresentado:

O  Balanço  das  Sociedades  Anônimas  ou  por  Ações,  deverá  ser
apresentado em publicação no Diário Oficial.

Será considerado o balanço de abertura de empresas constituídas antes
de  01  (um)  ano,  devidamente  registradona  junta  comercial  ou  órgão
equivalente.

5.2.7. DEMAIS DECLARAÇÕES:  

5.2.7.1. Declaração emitida pelo representante da empresa interessada, de
que a proponente não possui no quadro societário servidor público da
ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia
mista, constante do ANEXO XII.

5.2.7.2. Declaração expressa de que a empresa cumpre o disposto no inciso
XXXIII  do  art.  7º  da  Constituição  Federal,  de  acordo  com  o  que
estabelece  o  Decreto  nº  4.358,  de  05/09/2002,  conforme  modelo
constante do ANEXO V.

5.2.7.3. Declaração  emitida  pelo  representante  da  empresa  interessada,
informando  a  Classificação  Nacional  de  Atividades  Econômicas  –
CNAE  que  representa  a  atividade  de  maior  receita  da  empresa,
conforme modelo constante do ANEXO XIII.

5.3. Para comprovação do item 3.1 do Edital será exigido juntar aos documentos de
habilitação  o  Certificado  de  Registro  Cadastral  (CRC)  fornecido  pela  Prefeitura
Municipal de Fraiburgo. Na ausência da apresentação do documento, tal fato poderá
ser sanado se possível consultá-la durante a sessão.
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5.4. Todas as folhas deverão ser rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5, 2/5, 5/5).

5.5. Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos
por 6 (seis) meses após a sua expedição

5.6. Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues
em  original,  por  processo  de  cópia  devidamente  autenticada,  ou  cópia  não
autenticada,  desde  que  sejam  exibidos  os  originais  para  autenticação  pela
Presidente/Comissão ou quem for designado. Não serão consideradas válidas: as
cópias  simples  sem  a  exibição  dos  originais  para  autenticação  pela
Presidente/Comissão ou quem for designado;  cópias de documentos obtidas por
meio de aparelho e-mail ou fax; e cópias de documentos ilegíveis.

5.7. A não observância ao disposto no item acima, ensejará a desclassificação da
empresa.

5.8. Não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido, bem como não
será aceito a inclusão (“protocolo”) de documento posterior.

5.9. A Comissão  de  Licitação  procederá  à  abertura  dos  envelopes  contendo  os
documentos  para  habilitação,  os  quais  serão  rubricados  e  examinados  pelo(s)
representante(s)  do(s)  proponente(s)  devidamente  credenciados,  que  se
encontrarem presentes e pelos membros da Comissão.

5.10. A Comissão de Licitação verificará imediatamente o atendimento às exigências
do  Edital  e  inabilitará,  liminarmente,  quem  não  tenha  correspondido  aos
pressupostos da habilitação.

5.11. Será  lavrada ata  circunstanciada da  sessão de  abertura  do  envelope nº  1  –
HABILITAÇÃO,  a  qual  será  assinada  pelos  membros  da  Comissão  e  pelo(s)
representante(s)  devidamente  identificado(s),  onde  constarão  as  eventuais
observações.

5.12. O(s) envelope(s) nº  2 – PROPOSTA do(s) licitante(s)  inabilitado(s),  estará(ão)
disponível(is), intacto(s) em seu(s) fecho(s), para retirada na Seção de Licitação da
Prefeitura  de  Fraiburgo,  a  partir  da  data  de  abertura  do(s)  envelope(s)  nº  2  –
PROPOSTA, pelo prazo máximo de 30 (trinta)  dias.  Caso o(s)  licitante(s)  não o
faça(m), este(s) será(ão) eliminado(s) após o resultado final da licitação.

6. DA PROPOSTA

6.1. A proposta  deverá  ser  entregue  em  envelope  fechado,  contendo  a  seguinte
indicação:

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS”

6.2. A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos:
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a) ser apresentada no formulário ANEXO I ou segundo seu modelo, contendo a
identificação da empresa; condições da proposta, sendo que o prazo mínimo de
validade do valor proposto é  de  60 (sessenta)  dias,  e  o  prazo máximo para a
execução dos serviços é de 3 (três) meses após a Ordem de Serviço,

b)  ser  apresentada no formulário  ANEXO II  ou segundo seu modelo,  a  planilha
quantitativa, sendo que o valor cotado em cada ITEM não poderá ser superior ao
valor orçado na planilha de orçamento global, sendo considerado o valor da coluna
total. 

c)  apresentação do Cronograma físico-financeiro  adequando o preço e o  prazo,
conforme modelo ANEXO III.

d)  ser apresentada no formulário ANEXO IV ou segundo seu modelo,  os dados
bancários: nome do banco, nº da conta-corrente, indicando a agência bancária para
recebimento dos créditos.

e) o prazo de vigência será até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado.

6.3. Todas as folhas deverão ser rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5,  2/5, 5/5),
podendo ser sanado em sessão, caso faltar.

6.4. O proponente  deverá  cotar  todos  os  itens  e  subitens  constantes  da  Planilha
Quantitativa,  contendo  discriminados  em  moeda  corrente  nacional  os  preços,
limitados a 02 (duas) casas decimais para os centavos.

6.5. As propostas além de impressas e assinadas deverão ser entregues em mídia
eletrônica  (CD,  DVD  ou  Pendrive)  ou  disponibilização  de  link  na  nuvem.
Havendo  divergência  entre  a  mídia  eletrônica  e  o  documento  físico,  será
considerado o documento físico.

6.6. Caso ocorra erro formal de cálculo na apresentação da planilha quantitativa será
considerado o valor apresentado na coluna total.

6.7. Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Recomenda-
se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o formulário anexo ao
edital,  pois  agiliza  a  análise das propostas  e  reduz os  erros de elaboração das
mesmas;

6.8. Caso ocorra erro formal de cálculo na apresentação da planilha quantitativa será
considerado o valor apresentado na coluna total.

6.9. Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Recomenda-
se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o formulário anexo ao
edital,  pois  agiliza  a  análise das propostas  e  reduz os  erros de elaboração das
mesmas;

6.10. As PROPOSTAS serão abertas  após conclusão dos trabalhos de habilitação,
feitos pela Comissão encarregada da Licitação.
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6.10.1.As PROPOSTAS serão analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissão
de Licitação, com base nas especificações expressas no Edital.

6.10.2.De igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião de habilitação,
será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a
qual  será  assinada  pelos  membros  da  Comissão  e  pelos
representantes/proponentes, onde constarão as eventuais observações.

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

7.1. No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o critério de
MENOR PREÇO GLOBAL,  obedecidas as normas e condições do edital  e seus
anexos, e os dispositivos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

7.1.1. Observar que os valores cotados em cada ITEM não poderão ser superiores
aos valores do orçados na planilha de orçamento global;

7.2. A  reunião  do  julgamento  será  realizada  pelos  servidores  da  Comissão  de
Licitação.

7.3. Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

a) quantitativa e formal dos documentos apresentados;

b) do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados relativos à
empresa.

7.4. Na  reunião  será  emitida  ata  na  qual  se  indicará  a  licitante  habilitada  e/ou
inabilitadas, com os motivos que fundamentarão a decisão da Comissão.

7.5. A  Comissão  de  Licitação  divulgará  o  resultado  do  julgamento  da  fase
HABILITAÇÃO no  Diário  Oficial  dos  Municípios  ou  comunicará  diretamente  aos
licitantes via e-mail, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

7.6. A  análise  das  propostas  dos  proponentes  habilitados  será  realizada  com
observância dos seguintes procedimentos:

a) O julgamento final da licitação será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data do recebimento dos envelopes, salvo motivo de força
maior, devidamente justificado.

b) Após a análise individual das propostas, devidamente conferidas e/ou corrigidas,
será elaborado o mapa comparativo de preços;

c)  Verificada a  absoluta  igualdade de  condições  entre  duas  ou  mais  propostas,
obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a
classificação se fará,  obrigatoriamente,  por  sorteio,  em ato  público,  para  o  qual
todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

d) A Comissão de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase PROPOSTA
no Diário Oficial dos Municípios, podendo comunicar diretamente aos licitantes via
e-mail;
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e) A adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após
esgotados os prazos dos recursos administrativos.

7.7. A proposta e as planilhas orçamentárias serão conferidas pela Comissão
Permanente de Licitações para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos
cálculos e nas somas. Havendo erros, os mesmos serão corrigidos pela Comissão
da seguinte forma:

a) nos casos em que houver divergência entre o valor unitário e o valor total do
item, prevalecerá o preço unitário;

b)  nos  casos  em  que  houver  discrepância  entre  os  valores  da  soma  das
parcelas, bem como da soma dos preços totais dos materiais e da mão de obra,
prevalecerá os valores somados pela Comissão;

c) Havendo a necessidade de correção a Comissão Permanente de Licitações
poderá  solicitar  as  empresas  participantes  que  apresentem  nova  planilha
orçamentária  e  proposta  devidamente  corrigidas,  respeitando-se  as  regras
acima.

7.7.1. Transcorrida a fase de habilitação das licitantes, a proposta entregue é
irretratável e irrenunciável.

7.8. Para fins desta licitação, considera-se:

7.8.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.8.2. Entende-se  haver  empate  quando  as  ofertas  apresentadas  pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores ao menor preço.

7.8.3. O disposto  acima somente  se  aplicará  quando a  melhor  oferta  válida  não
houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.9. A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte forma:

I – ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada  poderá  apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na  forma  do  inciso  I,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se
enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito; e

III  –  no  caso de equivalência  dos valores  apresentados  pelas  microempresas e
empresas  de  pequeno  porte  que  se  encontrem  em  situação  de  empate,  será
realizado sorteio  entre  elas  para  que se  identifique  aquela  que primeiro  poderá
apresentar melhor oferta. 
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7.10. O prazo para o licitante apresentar nova proposta será de até 1 (um) dia útil após
a Sessão de Julgamento das Propostas.

7.11. A  análise  das  PROPOSTAS  das  proponentes  habilitadas  dar-se-á  após
transcorrido  o  prazo  sem  interposição  de  recurso  contra  o  julgamento  da
HABILITAÇÃO ou quando tenha havido desistência  expressa na interposição ou
após o julgamento dos recursos interpostos. A sessão será realizada em sessão
pública, com observância dos seguintes procedimentos:

e)  A adjudicação  da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  somente
ocorrerá após esgotado o prazo do recurso administrativo previsto no art. 109, I, “b”, da
Lei n° 8.666/93.

7.12. Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;
b) com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
c)  que  não  contiverem  informações  que  permitam  a  perfeita  identificação  e/ou
qualificação do objeto cotado;
d) que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e
execução do serviço;
e) que deixarem de cotar algum item ou subitem da planilha quantitativa;
f) que cotar qualquer valor da coluna Total Geral da planilha quantitativa com valor
superior ao valor orçado na planilha quantitativa de preços;
g) que apresentarem proposta superior ao valor que o Município se propõe a pagar
pelo objeto licitado;
h) das empresas declaradas inidôneas, ou que estejam cumprindo suspensão de
direito de licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.13. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo,  vedada a inclusão posterior  de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.

8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO E DAS GARANTIAS

8.1. O  objeto  desta  licitação  será  contratado  com  a  proponente  classificada  em
primeiro lugar.

8.2. A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será convocada para
celebrar o contrato.

8.2.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do
prazo  previsto  para  a  contratação,  caracterizará  descumprimento  total  da
obrigação  assumida,  sujeitando  às  penalidades  legal,  bem  como  aquelas
previstas no item DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.
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8.3. A proponente vencedora deverá no prazo de 5 dias úteis  após assinatura do
contrato oferecer prestação de garantia de adimplemento do contrato de  5% do
valor contratado, nas modalidades e critérios previstos no art. 56 da Lei 8.666/93.

8.3.1. O prazo anterior poderá ser dilatado a critério da Administração.

8.3.2. Se a opção de garantia for caução em dinheiro o proponente deverá efetuar o
depósito no Banco do Brasil, agência de Fraiburgo, em conta-corrente aberta
pelo  Município,  mediante  solicitação  por  escrito,  com  a  identificação  da
empresa, o CNPJ e o motivo do recolhimento (Nº do Edital e Objeto).

8.3.3. O valor depositado somente será restituído após a data da entrega da obra
concluída e recebida definitivamente pelo Município, salvo os valores que o
Município através de procedimento próprio ficar autorizado a reter.

9. DA CONTRATAÇÃO

9.1. A empresa vencedora celebrará Contrato a ser assinado no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis a partir da convocação para este fim, sob pena de decair do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e na
Minuta de Contrato anexo.

9.1.1. O prazo anterior poderá ser dilatado a critério da Administração.

9.1.2. A convocação poderá acontecer através de e-mail que determinará as regras
para assinatura.

9.2. O contrato,  atendendo  às  disposições  de  ordem legal  que  regem a  matéria,
vinculará as normas gerais desta licitação.

9.3. Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o
contrato respectivo, dentro do prazo previsto no item 9.1, poderá o Município de
Fraiburgo,  sem  prejuízo  de  aplicação  de  penalidades  à  desistente,  optar  pela
contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
lo  nas  mesmas  condições  propostas  pelo  primeiro  classificado,  ou  poderá  o
Município de Fraiburgo, a seu critério, revogar a presente licitação.

9.4. A obra somente será iniciada após a emissão da competente Ordem de Serviço.

10. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. Cabe ao Município de Fraiburgo:
a) tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;
b)  manter  pessoa ou constituir  uma Comissão Especial  designada pela Prefeito,
visando à fiscalização da obra;
c)  encaminhar  a  publicação  resumida  do  instrumento  de  Contrato  e  seus
aditamentos, se ocorrerem, no Diário Oficial dos Municípios – DOM;
d) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do Contrato e seus
aditivos se ocorrerem;
e) as demais responsabilidades determinadas na minuta contratual em anexo.
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10.2. Cabe a Contratada:
a)  Responsabilizar-se  pela  sinalização  de  advertência  e  outras  necessárias  a
execução dos serviços;
b) Responsabilizar-se pela preservação das benfeitorias existentes;
c) Efetuar, semanalmente a limpeza da obra;
d) Compor o seu quadro de funcionários com pessoal apto para o exercício das
funções, devidamente uniformizados e com equipamentos de segurança, possuindo
registro em carteira de trabalho;
e)  Apresentar  laudo  técnico  de  profissional  qualificado,  quando  solicitado  pelo
Município, responsabilizando-se pela execução dos serviços;
f)  Arcar  com  as  despesas  administrativas,  tais  como  tributos,  salário  dos
empregados e encargos sociais e outros;
g) Facilitar todas as atividades de fiscalização pelo Município;
h) Fornecer todas as informações e elementos necessários, sempre que o município
solicitar;
i) Fica vedada a subempreitada da obra;
j) Responder pela solidez e segurança dos serviços no prazo previsto no Código
Civil Brasileiro;
k) Manter no local da obra o responsável pela execução no mínimo por duas horas
diárias,  dentro  do  horário  de  expediente  da  Prefeitura  Municipal  e  também nos
horários convocados pelo engenheiro/arquiteto do Município; 
l)  Confecção  e  preenchimento  do  boletim  diário  da  obra,  vistado  pelo
engenheiro/arquiteto responsável pela execução da mesma;
m)  Confecção  e  preenchimento  do  boletim  de  medição  da  obra  vistado  pelo
engenheiro/arquiteto responsável da execução da mesma, pelo menos um a cada
etapa prevista para o pagamento;
n) Fixação de placa de identificação, constando o responsável técnico, descrição do
serviço e destinação das verbas para o mesmo;
o)  Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação (art. 55, XIII da Lei 8.666/93);
p) Prestar garantia do contrato;
q) Realizar registro da obra junto ao INSS (abertura da matrícula da obra) quando
exigido;
r) adotar providências imediatas após a assinatura do contrato, quando exigido para
a  emissão  das  ART’s/RRT’s  de  execução  e  ART´s/RRT’s  Complementares,
obtenção  do  Alvará  de  Licença  e  Habite-se,  Apresentar  cópia  do  certificado  o
profissional(nais)  que  prestará(ão)  o(s)  serviço(s)  deverá(ão)  ter  o  curso  NR35
atualizado anterior a prestação dos serviços, junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo,
arcando com todos os custos;
s) Iniciar os serviços, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da ordem de serviço;
t) Atender as – EXIGÊNCIAS do Memorial Descritivo.

11. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
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11.1. O Município exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução do objeto desta
Licitação, a qualquer hora. Juntamente a sua engenheira de segurança do trabalho,
que realizará vistorias in loco. 

11.2. Para cumprimento do disposto no art. 67, § 1° e § 2° da Lei de Licitações, será
designado Servidor, para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.

11.3. Tal representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;

11.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da representante
deverão  ser  solicitadas  a  seus  superiores  em  tempo  hábil  para  a  adoção  das
medidas convenientes.

12. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA

12.1. Terminada a obra, a empresa contratada deverá comunicar por escrito ao Fiscal
de Obras, o qual procederá o recebimento provisório da obra, ocasião que serão
indicadas as irregularidades que por ventura forem verificadas.

12.2. Da data  do  recebimento  provisório  da  obra,  se  encontrado irregularidades,  o
contratado  terá  o  prazo  de  30  (dias)  para  proceder  as  adequações,  quando
novamente informará por escrito da realização das referidas adequações. Em caso
de não corrigidas as irregularidades no prazo estipulado, o Fiscal do contrato fará o
recebimento  definitivo  da  obra,  emitindo  relatório  pormenorizando  as  falhas
encontradas, e a contratada será submetida às penalidades por inexecução parcial
do contrato, sujeita às multas previstas neste Edital e Contrato.

12.3. Cumpridas todas as exigências constantes do Termo de Recebimento Provisório
da Obra, o Sr. Fiscal do Contrato, emitirá termo de Recebimento Definitivo da Obra.

12.4. Da data do Recebimento Provisório da obra, o fiscal fará o recebimento definitivo
no prazo  de ate  15  (quinze)  dias,  quando não tiver  pendências  na  emissão do
recebimento provisório.

12.5. Os termos de Recebimentos Provisórios e Definitivos deverão ser solicitados pelo
Contratado dentro da vigência do contrato.

12.6. Embora recebida definitivamente a obra, a responsabilidade da contratada pela
execução da obra continuará submetida às regras do Código Civil.

13. DOS RECURSOS

13.1. Das decisões da Comissão de Licitação, cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata;

13.2. O  recurso  será  aceito  exclusivamente  mediante  instrumento  escrito  e
protocolizado em horário de expediente no Departamento de Compras e Licitações,
localizado na sede deste Município: Av. Rio das Antas, nº 185, Centro, Fraiburgo,
CEP: 89580-000. Não serão conhecidos os recursos apresentados por intermédio
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de fac-símile ou via e-mail e/ou apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante  não  habilitado  legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para
responder pela licitante.

13.2.1.Será admitido, no entanto, recurso remetido via correspondência física para o
endereço  citado  no  preâmbulo  deste  edital,  desde  que  seja  recebido  pelo
Município  no  prazo  estipulado  no  item  anterior.  O  recebimento  em  data
posterior será considerado intempestivo.

13.3. A intimação dos atos referidos nestes casos será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi
adotada  a  decisão,  quando  poderá  ser  feita  por  comunicação  direta  aos
interessados e lavrada em ata.

13.4. O  recurso  terá  efeito  suspensivo,  podendo  a  autoridade  competente,
motivadamente  e  presentes  razões  de  interesse  público,  atribuir  ao  recurso
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

13.5. Interposto,  o  recurso  será  comunicado  aos  demais  licitantes,  que  poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  fazê-lo  subir,  devidamente  informado,  devendo,
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

14.1. Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação perante a Administração,
o licitante que não o fizer até a data de 01.11.2022, conforme art. 41, § 2º da Lei n°
8.666/93, hipótese que tal comunicação posterior não terá efeito de recurso. 

14.2. Não será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-
mail, devendo a referida peça ser protocolada junto ao Departamento de Compras e
Licitações deste Município.

14.2.1.Será admitida, no entanto, impugnação remetida via correspondência física para
o endereço citado no preâmbulo deste edital, desde que seja recebido pelo Município no
prazo estipulado no item anterior. O recebimento em data posterior será considerado
intempestivo.

14.3. Caberá a Comissão de Licitações decidir sobre a Impugnação interposta.

14.4. Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.

15. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO DO CONTRATO
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15.1. Pelo  inadimplemento  das  obrigações,  seja  na  condição  de  participante  do
certame  licitatório  ou  de  contratante,  as  licitantes,  conforme  a  infração  estarão
sujeitas às seguintes penalidades:

a)  deixar  de  apresentar  a  documentação  exigida  no  certame:  advertência.  Se
reincidente, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor total estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame
e/ou suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
até 2 anos, conforme o caso;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): advertência e
multa de 10% sobre o valor total estimado da contratação. Se reincidente, além da
multa, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
até 5 anos;

d)  executar  o  contrato  com  irregularidades,  passíveis  de  correção  durante  a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência.

e) executar o contrato com irregularidades, com prejuízo no resultado: advertência e
multa de 20% sobre o valor do contrato.

f) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o
valor atualizado do contrato; 

g) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração  pelo  prazo  de  até  2  (dois)  anos  e  multa  de  10%  sobre  o  valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

h) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração  pelo  prazo  de  até  2  (dois)  anos  e  multa  de  20%  sobre  o  valor
atualizado do contrato; 

i)  causar  prejuízo  material  resultante  diretamente  de  execução  contratual:
declaração  de  inidoneidade  cumulada  com  a  suspensão  do  direito  de  licitar  e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 anos e multa de 20 %
sobre o valor atualizado do contrato.

15.2. De  acordo  com  o  estabelecido  no  artigo  77,  da  Lei  Federal  n.  8.666/93,  a
inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também,
motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

15.2.1.Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Município
de Fraiburgo aplicar ao Contratado as seguintes sanções:

I – advertência;

II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com
o Município de Fraiburgo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

III  –  por  atraso  ou  paralisação  da  execução  superior  a  10  (dez)  dias  do  prazo  de
execução dos serviços, fica o CONTRATADO sujeito a multa de 0,5% (meio por cento)
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por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato, a ser calculado desde o 11°
(décimo primeiro) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30
(trinta) dias;

IV  –  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 para cada descumprimento;

V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será
considerado rescindido o Contrato, cancelada as Ordens e Serviços e aplicada multa de
15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;

VI  –  dependendo  do  descumprimento,  se  gerar  algum  prejuízo  ao  Município  de
Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de perdas e danos conforme o
caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;

VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo,
enquanto perdurar os motivos da punição.

15.3. Expirado o prazo de execução do Contrato e não concluída a obra, será cobrado
multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de atraso, limitado a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais punições previstas. 

15.4. Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada notificação de descumprimento
contratual, sendo em dobro no caso de reincidência pelo mesmo motivo.

15.5. As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos
termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/6/93 e suas alterações.

15.6. O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no
mínimo  30  (trinta)  dias,  não  cabendo  indenização  a  qualquer  uma  das  partes,
resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;

d)  descumprimento,  por  parte  da  CONTRATADA,  de  suas  obrigações  legais  e/ou
contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer
tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

15.7. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e
garantido o contraditório e a ampla defesa.

16. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

16.1. O Contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art.
65 da Lei Federal nº 8.666/93.

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento da Obra será efetuado conforme disposição da Minuta do Contrato.
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18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á  o  do  vencimento,  e  considerar-se-ão  os  dias  consecutivos,  exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.

18.1.1.Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente da Prefeitura de
Fraiburgo.

18.2. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação,  servidor  ou agente
político do Município de Fraiburgo.

18.3. Não serão aceitos Envelopes protocolados fora do horário previsto no preâmbulo
deste  Edital,  ficando  a  licitante  que  incorrer  em  tal  situação  automaticamente
excluída do certame.

18.4. É reservado ao Município de Fraiburgo, antes da assinatura do Contrato, o direito
de, por despacho motivado de que dará ciência aos licitantes, anular esta licitação
ou revogá-la, na forma do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

18.5. Quaisquer  questões  decorrentes  da  execução  do  Contrato,  que  possam  ser
suscitadas  entre  o  Município  de  Fraiburgo  e  a  Contratada,  serão  resolvidas  de
acordo com a legislação vigente.

18.6. O objeto poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme o art. 65, §1º, da Lei
8.666/93.

18.7. É facultado a Comissão de Licitações:

a)  promover  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do
processo,  em qualquer  fase  da  licitação,  sendo  vedada  a  inclusão  posterior  de
documento que deveria constar originariamente da proposta;

b) solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas e/ou julgar
necessário para a eficiente elucidação de eventuais questionamentos;

c) dirimir no ato, quaisquer controvérsias fúteis e improcedentes, que bem indiquem
a intenção dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatórios; 

d) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins
de habilitação e classificação do proponente,  desde que sejam irrelevantes,  não
firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios da
licitação;

e) convocar licitantes para quaisquer  esclarecimentos porventura necessários ao
entendimento de suas propostas;

f)  desclassificar  as  propostas  que  não  atenderem  as  exigências  contidas  neste
Edital.

18.8. A apresentação da proposta de licitação fará prova de que a proponente:

a) examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que os
comparou entre  si  e  obteve do Município as  informações necessárias,  antes  de
apresentá-la;

b) conhece todas as especificações e condições de execução do objeto do Edital;
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c) considerou que os elementos desta licitação permitiram a elaboração de uma
proposta totalmente satisfatória.

18.9. É designado o Foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões provenientes da execução do Contrato.

18.10. A presente  licitação  rege-se  pelos  dispositivos  contidos  neste  Edital  e  pelas
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, no que couber, na legislação
vigente.

18.11. São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:
ANEXO I – Proposta de Preços;
ANEXO II – Planilha Quantitativa;
ANEXO III – Cronograma Físico-Financeiro;
ANEXO IV – Dados Bancários e Dados do Representante Legal;
ANEXO V – Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°
da Constituição Federal;
ANEXO VI – Relação de Pessoal Técnico;
ANEXO VII – “Curriculum Vitae” dos Dirigentes e Técnicos da empresa licitante; 
ANEXO VIII  –  Comprovação de  Aquisição  do  Edital  e  de  Conhecimento  das
Especificações e normas p/ a execução dos serviços; 
ANEXO IX – Atestado de Visita;
ANEXO X – Declaração de conhecimento do local;
ANEXO XI – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
ANEXO XII – Declaração do quadro Societário da Empresa;
ANEXO XIII – Declaração do CNAE que representa a atividade de maior receita;
ANEXO XIV – Minuta do Contrato.

Fraiburgo (SC), 19 de outubro de 2022.

[Assinado Eletronicamente]
RUI CARLOS BRAUN

Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
Decreto nº 337/2017
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ANEXO I

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para execução do objeto da presente Licitação, acatando
todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

Bairro: Município:

Estado: CEP:

Fone/Fax:

E-mail:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

2 – VALOR DA PROPOSTA:  Pela execução do objeto desta Tomada de Preços fica
proposto um valor total de R$ ____________(_______).

3 – PRAZO DE EXECUÇÃO: Prazo de execução da obra: _______________________.

4 – VALIDADE DA PROPOSTA: De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da
data da sessão pública da Licitação. 

5 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Vide minuta do contrato 

Obs.: Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita
execução do objeto, composição do BDI, entrega nos municípios consorciados, encargos sociais e
inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social,
Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos
causados  a  terceiros  ou  dispêndios  resultantes  de  impostos,  taxas,  regulamentos  e  posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa
do objeto desta Licitação 

LOCAL E DATA. 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

22



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 680

A
N

E
X

O
 II

T
O

M
A

D
A

 D
E

 P
R

E
Ç

O
S

 N
º 

16
/2

02
2 

– 
P

M
F

P
la

n
ilh

a
 Q

u
a

n
ti

ta
ti

v
a

A
g

e
n

te
 P

ro
m

o
to

r:
 P

re
fe

it
u

ra
 M

u
n

ic
ip

al
 d

e
 F

ra
ib

u
rg

o

O
b

ra
: P

av
im

e
n

ta
çã

o
 e

m
 P

e
d

ra
s 

Ir
re

g
u

la
re

s 
d

e
 B

as
al

to

Lo
c

al
: R

u
a 

P
ri

n
ce

sa
 Is

ab
e

l e
 T

ra
ve

ss
a 

d
a 

Li
b

e
rd

ad
e

11  
--  

RR
uu

aa  
PP

rrii
nn

ccee
ssaa

  IIss
aabb

ee
ll

IItt
ee

mm
BB

DD
II  ((

%%
))

DD
ee

sscc
rrii

çç
ããoo

UU
nn

iidd
QQ

ttdd
ee

CC
uu

sstt
oo

  UU
nn

iitt
..

RR
$$

VV
aall

..  UU
nn

iitt
  RR

$$
VV

aall
..  TT

oo
ttaa

ll  RR
$$

11
SSEE

RR
VV

IIÇÇ
OO

SS
  PP

RR
EE

LLII
MM

IINN
AA

RR
EE

SS

1.
1

2
0

,2
6

LO
C

A
Ç

Ã
O

 D
E

 P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O
. A

F_
10

/2
0

18
m

10
3

,7
6

1.
2

2
0

,2
6

P
LA

C
A

 D
E

 O
B

R
A

 E
M

 C
H

A
P

A
 D

E
 A

C
O

 G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O
m

2
3

,0
0

T Too
ttaa

ll  dd
oo

  IItt
ee

mm

22
TT

EE
RR

RR
AA

PP
LLEE

NN
AA

GG
EE

MM

2
.1

2
0

,2
6

E
SC

A
V

A
Ç

Ã
O

 H
O

R
IZ

O
N

T
A

L,
 IN

C
LU

IN
D

O
 C

A
R

G
A

, D
E

SC
A

R
G

A
 E

 T
R

A
N

SP
O

R
T

E
 E

M
 S

O
LO

D
E

 1
A

 C
A

T
E

G
O

R
IA

 C
O

M
 T

R
A

T
O

R
 D

E
 E

ST
E

IR
A

S 
(1

2
5

H
P

/L
Â

M
IN

A
: 2

,7
0

M
3

) E
 C

A
M

IN
H

Ã
O

 

B
A

SC
U

LA
N

T
E

 D
E

 1
0

M
3

, D
M

T
 A

T
É

 2
0

0
M

. A
F_

0
7/

2
0

2
0

m
3

5
8

2
,8

0

2
.2

2
0

,2
6

R
E

G
U

LA
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 D

E
 S

U
P

E
R

FÍ
C

IE
S 

C
O

M
 M

O
T

O
N

IV
E

LA
D

O
R

A
. A

F_
11

/2
0

19
m

2
1.

6
6

5
,1

5

2
.3

2
0

,2
6

R
E

G
U

LA
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 E

 C
O

M
P

A
C

T
A

Ç
Ã

O
 D

E
 S

U
B

LE
IT

O
 D

E
 S

O
LO

 P
R

E
D

O
M

IN
A

N
T

E
M

E
N

T
E

 

A
R

G
IL

O
SO

. A
F_

11
/2

0
19

m
2

1.
6

6
5

,1
5

TToo
ttaa

ll  dd
oo

  IItt
ee

mm

33
DD

RR
EE

NN
AA

GG
EE

MM

3
.1

2
0

,2
6

C
A

IX
A

 P
A

R
A

 B
O

C
A

 D
E

 L
O

B
O

 S
IM

P
LE

S 
R

E
T

A
N

G
U

LA
R

, E
M

 C
O

N
C

R
E

T
O

 P
R

É
-M

O
LD

A
D

O
, 

D
IM

E
N

SÕ
E

S
 IN

T
E

R
N

A
S:

 0
,6

X
1,

0
X

1,
2

 M
. A

F_
12

/2
0

2
0

 (S
E

M
 G

R
E

LH
A

)
u

n
id

2
,0

0

3
.2

2
0

,2
6

G
R

E
LH

A
 F

O
FO

 S
IM

P
LE

S 
C

O
M

 R
E

Q
U

A
D

R
O

, C
A

R
G

A
 M

A
X

IM
A

 1
2

,5
 T

, E
=

 *
15

* 
M

M
u

n
id

2
,0

0

T Too
ttaa

ll  dd
oo

  IItt
ee

mm



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 681

44
PP

AA
VV

IIMM
EE

NN
TT

AA
ÇÇ

ÃÃ
OO

4
.1

2
0

,2
6

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
E

 C
O

LC
H

Ã
O

 (B
A

SE
) E

M
 B

R
IT

A
 0

 (P
E

D
R

IS
C

O
)

m
3

16
6

,5
2

4
.2

2
0

,2
6

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
E

 P
A

V
IM

E
N

T
O

 E
M

 P
E

D
R

A
S 

P
O

LI
É

D
R

IC
A

S 
D

E
 B

A
SA

LT
O

 R
E

JU
N

T
A

D
O

 E
M

 

P
Ó

-D
E

-P
E

D
R

A
 (2

C
M

) -
 E

X
C

LU
S

O
 C

O
LC

H
Ã

O
 (B

A
SE

) E
 C

O
M

P
A

C
T

A
Ç

Ã
O

m
2

1.
6

6
5

,1
5

4
.3

2
0

,2
6

C
O

M
P

A
C

T
A

Ç
Ã

O
 D

E
 P

A
V

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 D
E

 P
E

D
R

A
S

 P
O

LI
É

D
R

IC
A

S 
D

E
 B

A
SA

LT
O

m
2

1.
6

6
5

,1
5

4
.4

2
0

,2
6

A
SS

E
N

T
A

M
E

N
T

O
 D

E
 G

U
IA

 (M
E

IO
-F

IO
) E

M
 T

R
E

C
H

O
 R

E
T

O
, C

O
N

FE
C

C
IO

N
A

D
A

 E
M

 

C
O

N
C

R
E

T
O

 P
R

É
-F

A
B

R
IC

A
D

O
, D

IM
E

N
SÕ

E
S 

10
0

X
15

X
13

X
3

0
 C

M
 (C

O
M

P
R

IM
E

N
T

O
 X

 

B
A

SE
 IN

FE
R

IO
R

 X
 B

A
SE

 S
U

P
E

R
IO

R
 X

 A
LT

U
R

A
),

 P
A

R
A

 V
IA

S 
U

R
B

A
N

A
S 

(U
SO

 V
IÁ

R
IO

). 

A
F_

0
6

/2
0

16

m
19

8
,0

0

4
.5

2
0

,2
6

A
SS

E
N

T
A

M
E

N
T

O
 D

E
 G

U
IA

 (M
E

IO
-F

IO
) E

M
 T

R
E

C
H

O
 C

U
R

V
O

, C
O

N
FE

C
C

IO
N

A
D

A
 E

M
 

C
O

N
C

R
E

T
O

 P
R

É
-F

A
B

R
IC

A
D

O
, D

IM
E

N
SÕ

E
S 

10
0

X
15

X
13

X
3

0
 C

M
 (C

O
M

P
R

IM
E

N
T

O
 X

 

B
A

SE
 IN

FE
R

IO
R

 X
 B

A
SE

 S
U

P
E

R
IO

R
 X

 A
LT

U
R

A
),

 P
A

R
A

 V
IA

S 
U

R
B

A
N

A
S 

(U
SO

 V
IÁ

R
IO

). 

A
F_

0
6

/2
0

16

m
12

,0
0

4
.6

2
0

,2
6

T
R

A
N

SP
O

R
T

E
 C

O
M

 C
A

M
IN

H
Ã

O
 B

A
SC

U
LA

N
T

E
 D

E
 1

0
 M

³,
 E

M
 V

IA
 U

R
B

A
N

A
 

P
A

V
IM

E
N

T
A

D
A

, A
D

IC
IO

N
A

L 
P

A
R

A
 D

M
T

 E
X

C
E

D
E

N
T

E
 A

 3
0

 K
M

 (U
N

ID
A

D
E

: M
3

X
K

M
). 

A
F_

0
7/

2
0

2
0

m
3

xk
m

14
.7

3
6

,5
8

4
.7

2
0

,2
6

R
E

A
T

E
R

R
O

 M
A

N
U

A
L 

A
P

IL
O

A
D

O
 C

O
M

 S
O

Q
U

E
T

E
. A

F_
10

/2
0

17
 -

 T
R

A
V

A
M

E
N

T
O

 D
E

 

M
E

IO
-F

IO
m

3
2

1,
0

0

TToo
ttaa

ll  dd
oo

  IItt
ee

mm

55
SSII

NN
AA

LLII
ZZ

AA
ÇÇ

ÃÃ
OO

5
.1

2
0

,2
6

P
LA

C
A

 D
E

 S
IN

A
LI

Z
A

C
A

O
 V

IA
R

IA
 C

IR
C

U
LA

R
 D

 =
 5

0
 C

M
, C

O
M

 S
U

P
O

R
T

E
 D

E
 A

C
O

 

G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O
 D

 =
 5

0
 M

M
 E

 A
LT

U
R

A
 =

 3
 M

 IN
C

LU
SI

V
E

 B
A

SE
 D

E
 C

O
N

C
R

E
T

O
 M

A
G

R
O

u
n

id
1,

0
0

5
.2

2
0

,2
6

P
LA

C
A

 D
E

 S
IN

A
LI

Z
A

C
A

O
 V

IA
R

IA
 O

C
T

O
G

O
N

A
L 

L 
=

 2
5

 C
M

, C
O

M
 S

U
P

O
R

T
E

 D
E

 A
C

O
 

G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O
 D

 =
 5

0
 M

M
 E

 A
LT

U
R

A
 =

 3
 M

, I
N

C
LU

SI
V

E
 B

A
SE

 D
E

 C
O

N
C

R
E

T
O

 M
A

G
R

O
u

n
id

1,
0

0

5
.3

2
0

,2
6

P
LA

C
A

 D
E

 S
IN

A
LI

Z
A

C
A

O
 V

IA
R

IA
 Q

U
A

D
R

A
D

A
 L

 =
 5

0
 C

M
, C

O
M

 S
U

P
O

R
T

E
 D

E
 A

C
O

 

G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O
 D

 =
 5

0
 M

M
 E

 A
LT

U
R

A
 =

 3
 M

, I
N

C
LU

SI
V

E
 B

A
SE

 D
E

 C
O

N
C

R
E

T
O

 M
A

G
R

O
u

n
id

1,
0

0

TToo
ttaa

ll  dd
oo

  IItt
ee

mm

TToo
ttaa

ll  OO
rrçç

aadd
oo

  --
  RR

uu
aa  

PP
rrii

nn
ccee

ssaa
  IIss

aabb
ee

ll

22
  --

  TT
rraa

vvee
ssss

aa  
dd

aa  
LLii

bb
ee

rrdd
aadd

ee



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 682

IItt
ee

mm
BB

DD
II  ((

%%
))

DD
ee

sscc
rrii

çç
ããoo

UU
nn

iidd
QQ

ttdd
ee

CC
uu

sstt
oo

  UU
nn

iitt
..

RR
$$

VV
aall

..  UU
nn

iitt
  RR

$$
VV

aall
..  TT

oo
ttaa

ll  RR
$$

11
SSEE

RR
VV

IIÇÇ
OO

SS
  PP

RR
EE

LLII
MM

IINN
AA

RR
EE

SS

1.
1

2
0

,2
6

LO
C

A
Ç

Ã
O

 D
E

 P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O
. A

F_
10

/2
0

18
m

74
,9

3

1.
2

2
0

,2
6

P
LA

C
A

 D
E

 O
B

R
A

 E
M

 C
H

A
P

A
 D

E
 A

C
O

 G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O
m

2
3

,0
0

T Too
ttaa

ll  dd
oo

  IItt
ee

mm

22
TT

EE
RR

RR
AA

PP
LLEE

NN
AA

GG
EE

MM

2
.1

2
0

,2
6

E
SC

A
V

A
Ç

Ã
O

 H
O

R
IZ

O
N

T
A

L,
 IN

C
LU

IN
D

O
 C

A
R

G
A

, D
E

SC
A

R
G

A
 E

 T
R

A
N

SP
O

R
T

E
 E

M
 S

O
LO

D
E

 1
A

 C
A

T
E

G
O

R
IA

 C
O

M
 T

R
A

T
O

R
 D

E
 E

ST
E

IR
A

S 
(1

2
5

H
P

/L
Â

M
IN

A
: 2

,7
0

M
3

) E
 C

A
M

IN
H

Ã
O

 

B
A

SC
U

LA
N

T
E

 D
E

 1
0

M
3

, D
M

T
 A

T
É

 2
0

0
M

. A
F_

0
7/

2
0

2
0

m
3

2
16

,1
3

2
.2

2
0

,2
6

R
E

G
U

LA
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 D

E
 S

U
P

E
R

FÍ
C

IE
S 

C
O

M
 M

O
T

O
N

IV
E

LA
D

O
R

A
. A

F_
11

/2
0

19
m

2
6

17
,5

0

2
.3

2
0

,2
6

R
E

G
U

LA
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 E

 C
O

M
P

A
C

T
A

Ç
Ã

O
 D

E
 S

U
B

LE
IT

O
 D

E
 S

O
LO

 P
R

E
D

O
M

IN
A

N
T

E
M

E
N

T
E

 

A
R

G
IL

O
SO

. A
F_

11
/2

0
19

m
2

6
17

,5
0

TToo
ttaa

ll  dd
oo

  IItt
ee

mm

33
PP

AA
VV

IIMM
EE

NN
TT

AA
ÇÇ

ÃÃ
OO

3
.1

2
0

,2
6

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
E

 C
O

LC
H

Ã
O

 (B
A

SE
) E

M
 B

R
IT

A
 0

 (P
E

D
R

IS
C

O
)

m
3

6
1,

75

3
.2

2
0

,2
6

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
E

 P
A

V
IM

E
N

T
O

 E
M

 P
E

D
R

A
S 

P
O

LI
É

D
R

IC
A

S 
D

E
 B

A
SA

LT
O

 R
E

JU
N

T
A

D
O

 E
M

 

P
Ó

-D
E

-P
E

D
R

A
 (2

C
M

) -
 E

X
C

LU
S

O
 C

O
LC

H
Ã

O
 (B

A
SE

) E
 C

O
M

P
A

C
T

A
Ç

Ã
O

m
2

6
17

,5
0

3
.3

2
0

,2
6

C
O

M
P

A
C

T
A

Ç
Ã

O
 D

E
 P

A
V

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 D
E

 P
E

D
R

A
S

 P
O

LI
É

D
R

IC
A

S 
D

E
 B

A
SA

LT
O

m
2

6
17

,5
0

3
.4

2
0

,2
6

A
SS

E
N

T
A

M
E

N
T

O
 D

E
 G

U
IA

 (M
E

IO
-F

IO
) E

M
 T

R
E

C
H

O
 R

E
T

O
, C

O
N

FE
C

C
IO

N
A

D
A

 E
M

 

C
O

N
C

R
E

T
O

 P
R

É
-F

A
B

R
IC

A
D

O
, D

IM
E

N
SÕ

E
S 

10
0

X
15

X
13

X
3

0
 C

M
 (C

O
M

P
R

IM
E

N
T

O
 X

 

B
A

SE
 IN

FE
R

IO
R

 X
 B

A
SE

 S
U

P
E

R
IO

R
 X

 A
LT

U
R

A
),

 P
A

R
A

 V
IA

S 
U

R
B

A
N

A
S 

(U
SO

 V
IÁ

R
IO

). 

A
F_

0
6

/2
0

16

m
11

8
,0

0

3
.6

2
0

,2
6

T
R

A
N

SP
O

R
T

E
 C

O
M

 C
A

M
IN

H
Ã

O
 B

A
SC

U
LA

N
T

E
 D

E
 1

0
 M

³,
 E

M
 V

IA
 U

R
B

A
N

A
 

P
A

V
IM

E
N

T
A

D
A

, A
D

IC
IO

N
A

L 
P

A
R

A
 D

M
T

 E
X

C
E

D
E

N
T

E
 A

 3
0

 K
M

 (U
N

ID
A

D
E

: M
3

X
K

M
). 

A
F_

0
7/

2
0

2
0

m
3

xk
m

5
.4

6
4

,8
8

3
.7

2
0

,2
6

R
E

A
T

E
R

R
O

 M
A

N
U

A
L 

A
P

IL
O

A
D

O
 C

O
M

 S
O

Q
U

E
T

E
. A

F_
10

/2
0

17
 -

 T
R

A
V

A
M

E
N

T
O

 D
E

 

M
E

IO
-F

IO
m

3
11

,8
0

TToo
ttaa

ll  dd
oo

  IItt
ee

mm



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 683

44
SSII

NN
AA

LLII
ZZ

AA
ÇÇ

ÃÃ
OO

4
.1

2
0

,2
6

P
LA

C
A

 D
E

 S
IN

A
LI

Z
A

C
A

O
 V

IA
R

IA
 C

IR
C

U
LA

R
 D

 =
 5

0
 C

M
, C

O
M

 S
U

P
O

R
T

E
 D

E
 A

C
O

 

G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O
 D

 =
 5

0
 M

M
 E

 A
LT

U
R

A
 =

 3
 M

 IN
C

LU
SI

V
E

 B
A

SE
 D

E
 C

O
N

C
R

E
T

O
 M

A
G

R
O

u
n

id
1,

0
0

4
.2

2
0

,2
6

P
LA

C
A

 D
E

 S
IN

A
LI

Z
A

C
A

O
 V

IA
R

IA
 O

C
T

O
G

O
N

A
L 

L 
=

 2
5

 C
M

, C
O

M
 S

U
P

O
R

T
E

 D
E

 A
C

O
 

G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O
 D

 =
 5

0
 M

M
 E

 A
LT

U
R

A
 =

 3
 M

, I
N

C
LU

SI
V

E
 B

A
SE

 D
E

 C
O

N
C

R
E

T
O

 M
A

G
R

O
u

n
id

1,
0

0

TToo
ttaa

ll  dd
oo

  IItt
ee

mm

TToo
ttaa

ll  OO
rrçç

aadd
oo

  --
  TT

rraa
vvee

ssss
aa  

dd
aa  

LLii
bb

ee
rrdd

aadd
ee

TToo
ttaa

ll  GG
ee

rraa
ll

F
ra

ib
u

rg
o

 (
S

C
),

...
...

..
...

.d
e.

..
...

...
..

...
...

..
...

...
..

.d
e

..
...

...
..

...
...

…

A
s

si
n

a
tu

ra
 d

o
 R

e
p

re
se

n
ta

n
te

 d
a

 E
m

p
re

s
a

C
a

rim
b

o
 C

N
P

J



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 684

A
N

E
X

O
 II

I

T
O

M
A

D
A

 D
E

 P
R

E
Ç

O
S

 N
º 

16
/2

02
2 

– 
P

M
F

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 F
ÍS

IC
O

-F
IN

A
N

C
E

IR
O

AA
gg

ee
nn

ttee
  PP

rroo
mm

oo
ttoo

rr::
  PP

rree
ffee

iitt
uu

rraa
  MM

uu
nn

iicc
iipp

aall
  dd

ee
  FF

rraa
iibb

uu
rrgg

oo

OO
bb

rraa
::  PP

aavv
iimm

ee
nn

ttaa
çç

ããoo
  ee

mm
  PP

ee
dd

rraa
ss  

IIrr
rree

gg
uu

llaa
rree

ss  
dd

ee
  BB

aass
aall

ttoo

LLoo
cc

aall
::  RR

uu
aa  

PP
rrii

nn
ccee

ssaa
  IIss

aabb
ee

ll  ee
  TT

rraa
vvee

ssss
aa  

dd
aa  

LLii
bb

ee
rrdd

aadd
ee

CC
RR

OO
NN

OO
GG

RR
AA

MM
AA

  FF
ÍÍSS

IICC
OO

--FF
IINN

AA
NN

CC
EE

IIRR
OO

IITT
EE

MM
DD

EE
SSCC

RR
IIÇÇ

ÃÃ
OO

VV
AA

LL..
  TT

OO
TT

AA
LL

RR
$$

MM
ÊÊ

SS  
00

11
MM

ÊÊ
SS

  00
22

MM
ÊÊ

SS
  00

33

QQ
UU

AA
NN

TT
IIDD

AA
DD

EE
FFII

NN
AA

NN
CC

EE
IIRR

OO
QQ

UU
AA

NN
TT

IIDD
AA

DD
EE

FFII
NN

AA
NN

CC
EE

IIRR
OO

QQ
UU

AA
NN

TT
IIDD

AA
DD

EE
FFII

NN
AA

NN
CC

EE
IIRR

OO

NN
OO

PP
EE

RR
ÍÍOO

DD
OO

AA
CC

UU
MM

UU
LLAA

DD
OO

NN
OO

PP
EE

RR
ÍÍOO

DD
OO

AA
CC

UU
MM

UU
LLAA

DD
OO

NN
OO

PP
EE

RR
ÍÍOO

DD
OO

AA
CC

UU
MM

UU
LLAA

DD
OO

NN
OO

PP
EE

RR
ÍÍOO

DD
OO

AA
CC

UU
MM

UU
LLAA

DD
OO

NN
OO

PP
EE

RR
ÍÍOO

DD
OO

AA
CC

UU
MM

UU
LLAA

DD
OO

NN
OO

PP
EE

RR
ÍÍOO

DD
OO

AA
CC

UU
MM

UU
LLAA

DD
OO

11  
--  

RR
uu

aa  
PP

rrii
nn

ccee
ssaa

  IIss
aabb

ee
ll

11
SSEE

RR
VV

IIÇÇ
OO

SS  

PP
RR

EE
LLII

MM
IINN

AA
RR

EE
SS

1100
00

,,00
00

%%
1100

00
,,00

00
%%

00
,,00

00
%%

1100
00

,,00
00

%%
00

,,00
00

%%
1100

00
,,00

00
%%

22
TT

EE
RR

RR
AA

PP
LLEE

NN
AA

GG
EE

MM
1100

00
,,00

00
%%

1100
00

,,00
00

%%
00

,,00
00

%%
1100

00
,,00

00
%%

00
,,00

00
%%

1100
00

,,00
00

%%

33
DD

RR
EE

NN
AA

GG
EE

MM
66

11,,
77

99
%%

66
11,,

7799
%%

00
,,00

00
%%

66
11,,

7799
%%

33
88

,,22
11%%

1100
00

,,00
00

%%

44
PP

AA
VV

IIMM
EE

NN
TT

AA
ÇÇ

ÃÃ
OO

33
00

,,00
00

%%
33

00
,,00

00
%%

55
00

,,00
00

%%
88

00
,,00

00
%%

22
00

,,00
00

%%
1100

00
,,00

00
%%

55
SSII

NN
AA

LLII
ZZ

AA
ÇÇ

ÃÃ
OO

00
,,00

00
%%

00
,,00

00
%%

00
,,00

00
%%

00
,,00

00
%%

1100
00

,,00
00

%%
1100

00
,,00

00
%%

TT
OO

TT
AA

LL
33

66
,,88

55
%%

33
66

,,88
55

%%
44

44
,,00

11%%
88

00
,,88

66
%%

1199
,,11

44
%%

1100
00

,,00
00

%%

22
  --

  TT
rraa

vvee
ssss

aa  
dd

aa  
LLii

bb
ee

rrdd
aadd

ee

11
SSEE

RR
VV

IIÇÇ
OO

SS  

PP
RR

EE
LLII

MM
IINN

AA
RR

EE
SS

1100
00

,,00
00

%%
1100

00
,,00

00
%%

00
,,00

00
%%

1100
00

,,00
00

%%
00

,,00
00

%%
1100

00
,,00

00
%%

22
TT

EE
RR

RR
AA

PP
LLEE

NN
AA

GG
EE

MM
1100

00
,,00

00
%%

1100
00

,,00
00

%%
00

,,00
00

%%
1100

00
,,00

00
%%

00
,,00

00
%%

1100
00

,,00
00

%%

33
PP

AA
VV

IIMM
EE

NN
TT

AA
ÇÇ

ÃÃ
OO

00
,,00

00
%%

00
,,00

00
%%

55
00

,,00
00

%%
55

00
,,00

00
%%

55
00

,,00
00

%%
1100

00
,,00

00
%%



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 685

44
SSII

NN
AA

LLII
ZZ

AA
ÇÇ

ÃÃ
OO

00
,,00

00
%%

00
,,00

00
%%

00
,,00

00
%%

00
,,00

00
%%

1100
00

,,00
00

%%
1100

00
,,00

00
%%

TT
OO

TT
AA

LL
1100

,,99
11%%

1100
,,99

11%%
44

33
,,66

99
%%

55
44

,,66
00

%%
44

55
,,44

00
%%

1100
00

,,00
00

%%

TT
OO

TT
AA

LL  
GG

EE
RR

AA
LL

22
99

,,55
77%%

22
99

,,55
77%%

44
33

,,99
22

%%
7733

,,44
88

%%
22

66
,,55

22
%%

1100
00

,,00
00

%%

F
ra

ib
u

rg
o

 (
S

C
),

...
...

..
...

.d
e.

..
...

...
..

...
...

..
...

...
..

.d
e

..
...

...
..

...
...

…
 A

s
s

in
a

tu
ra

 d
o

 R
e

p
re

se
n

ta
n

te
 d

a
 E

m
p

re
s

a



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 686

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO IV

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

1. DADOS BANCÁRIOS:

NOME DO BANCO (PREFERENCIALMENTE BANCO DO BRASIL):

CIDADE:

Nº DA AGÊNCIA:

Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO:

CARGO OU FUNÇÃO:

IDENTIDADE Nº:

CPF/MF Nº.:

3. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA - E-MAIL: 

Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento,
alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é:

E-MAIL: 

Obs.: Informar apenas 1 (um) e-mail como domicílio eletrônico da empresa. Havendo mais de um e-mail
informado, será considerado somente o primeiro da lista.

4. DECLARAÇÃO DE ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário do “Contrato”,
o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato “PDF”, por certificação digital, caso assim solicitado.

Local e Data 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

MODELO DE DECLARAÇÃO (Decreto nº 4.358, de 05.09.2002)

................................................................................,  inscrito  no  CNPJ
nº  ............................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)
Sr(a) ......................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade
nº ..............................  e do CPF nº .......................................,  DECLARA, para fins do
disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não  emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos  .  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

.............................................
(data)

...............................................................................
(representante legal)

(* Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
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ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

PESSOAL TÉCNICO MÍNIMO EXIGIDO 

   quadro de pessoal técnico deverá ser constituído no mínimo pelos seguintes técnicos:  

ENGENHEIRO/ARQUITETO
PREPOSTO – nome 

1

ENCARREGADO GERAL – nome 1

OBS.:  Será  exigida  visita  à  obra,  ao  menos  uma  vez  na  semana,  deste
engenheiro civil/arquiteto preposto indicado pela empresa. A visita deverá ser
comunicada  ao  Fiscal  da  Obra  do  Município  para  acompanhamento  e
posicionamento  sobre  andamento  da  obra.  A não  observação  deste  item
poderá ensejar sanções.
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
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Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
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ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

CURRICULUM VITAE

(MODELO)

CURRICULUM VITAE (DIRIGENTES e TÉCNICOS)

Nome Completo: Data  de
Nascimento:

Permanente:

Eventual:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Posição na Empresa:

INSTRUÇÃO  (Indicar  o  Curso,  Nome  da  Escola,  Ano  de  Formatura,  Cursos  de  Pós-Graduação  e  de

Especialização)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

ESPECIALIZAÇÃO

QUALIFICAÇÃO e ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

MODELO DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO EDITAL E DE CONHECIMENTO
DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins da Licitação referente à Tomada de Preços – Edital nº
16/2022,  que  a  empresa  ________________________________________________,
adquiriu regularmente o Edital e tomou conhecimento, junto a Prefeitura Municipal de
Fraiburgo, de todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias
para a perfeita consecução do objeto do Edital supra.

Fraiburgo, __ de _________ de 2022.

Recebi todas as informações necessárias à consecução do objeto do Edital em apreço.

______________________________________________________

Representante da Empresa supracitada.

_________________________
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
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Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO IX

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

MODELO DE ATESTADO DE VISITA

Atesto,  para os devidos fins da Licitação referente à Tomada de Preços – Edital  nº
16/2022, que a empresa __________________________,através de seu representante
_____________________________________  tomou  conhecimento  das  condições
atuais para a execução do objeto do presente certame, mediante verificação “in loco”.

_________________, __ de _________ de. 2022

      (Local)

__________________________________________________

Assinatura do Responsável (Representante do Município)
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO X

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

A empresa licitante __________________________, declara que tem conhecimento do
local para a execução do objeto do Edital, declarando assim estar ciente de todas as
suas condições bem como às relativas ao objeto da referida licitação,  não podendo
alegar desconhecimento posterior.

Fraiburgo (SC), ______ de _____________ de 2022.

Declaro ter ficado ciente de todas as condições do serviço licitado.

____________________________________

Empresa:

Nome do representante:

RG:
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
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ANEXO XI

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __
_____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado
______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________,
do CPF nº _______________, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei n° 8.666/93,
que em conformidade com o previsto no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 15 de
dezembro  de  2006,  ter  a  receita  bruta  equivalente  a  uma
_______________________________  (microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte). Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4°, art. 3°
da LC 123/06.

Fraiburgo (SC), …..... de ........................de 2022.
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ANEXO XII

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

_________(RAZÃO  SOCIAL  DA  EMPRESA)  ________  CNPJ  nº
____________________,  sediada  em  _____________(ENDEREÇO
COMERCIAL)_______, declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro
societário  servidor  público ou da ativa,  parlamentar  ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista.

Fraiburgo (SC), ____< DATA> ________

_________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Carimbo da empresa
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
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ANEXO XIII

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CNAE

A empresa ___________________________________,  inscrita no CNPJ sob o nº __

_____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurador

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________,

do CPF nº _______________, DECLARA, que o CNAE que representa a atividade de

maior receita da empresa é ......................................

___________________________, ____ de ______________ de __________.

Fraiburgo (SC), .. de ........................de 2022.
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
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ANEXO XIV

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 – PMF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022

MINUTA DO CONTRATO Nº ....... 

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa  na  Av.  Rio  das  Antas,  185,  centro,  inscrito  no  CNPJ  sob  nº
82.947.979/0001-74,  representado  neste  ato  pelo  Secretário  de  Administração.
Planejamento  e  Inovação  o  Sr.  RUI  CARLOS  BRAUN,  nos  termos  do  Decreto  nº
337/2017,  doravante  denominado  CONTRATANTE  e  de  outro  lado  a  empresa  [...],
pessoa jurídica de direito privado, situada na [...], na cidade de [...], inscrita no CNPJ sob
o  nº  [...],  neste  ato  representada  pelo  .............Sr................,  doravante  denominada
CONTRATADA, ajustam e contratam a execução indireta em regime de EMPREITADA
POR PREÇO UNITÁRIO, a obra abaixo indicada, que se regerá pelo disposto neste
Contrato,  no  Processo  Administrativo  nº  163/2022  –  PMF,  Tomada  de  Preços  n°
16/2022,  na Lei  nº  8.666/93 e alterações,  aplicando-se supletivamente as normas e
princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E EXECUÇÃO

1.1 - Contratação de empresa do ramo para a prestação de serviços de Pavimentação
em pedras irregulares de basalto  na  Rua Princesa Isabel e Travessa da Liberdade

com extensão total de 178,69 m, e 2.282,65 m², no município de Fraiburgo, conforme
projetos, memorial descritivo e quantitativos (anexos ao pal e parte dele integrante);

1.1.1 - Item 1 - Rua Princesa Isabel com extensão de 103,76 m, e 1.665,15 m²,
no município de Fraiburgo;

1.1.2 - Item 2 - Travessa da Liberdade com extensão de 74,93 m, e 617,50 m²,
no município de Fraiburgo;

1.4 - A CONTRATADA deverá iniciar os serviços, em até  5 (cinco) dias contados da
Ordem de Serviço, sendo que o prazo máximo para execução é de 3 (três) meses,
devendo ocorrer conforme o cronograma estabelecido;

1.5 -  A Ordem de Serviço deverá ser assinada pela CONTRATADA em até 5 (cinco) dias
após a sua convocação.

1.6 – Para emissão do Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá apresentar junto ao
Departamento de Compras os seguintes documentos:

a) ART/RRT de execução;
b) Garantia do contrato;
c) CNO da Obra.

1.7 – Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar a documentação acima no prazo
máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato  ou outro que a Administração
venha a fixar.

39



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 697

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL E DO PAGAMENTO

2.1 – O valor total do presente Contrato é de R$............................…

2.2 – O pagamento da Obra será efetuado em 3 (três) parcelas, conforme cronograma
físico-financeiro.

2.2.1 – A liberação para o pagamento somente se dará após a fiscalização do
Município.

2.2.2 – O pagamento será efetuado mediante emissão e apresentação de nota
fiscal, boletim diário da obra, boletim de medição, negativas de débitos junto ao INSS,
FGTS, atualizadas, tendo o Município um prazo de até 3 (três) dias após a liquidação
para efetivar o pagamento. 

2.2.2.1 – Quando da emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a contratada
deverá  destacar  o  valor  da  retenção  com  o  título  de  “RETENÇÃO  PARA  A
PREVIDÊNCIA SOCIAL”.

2.2.2.2  – O pagamento da última parcela fica vincula a baixa e apresentação da
CNO junto ao departamento de Compras e Licitações.

2.3  –  Fica  o  Município  autorizado  a  deduzir  do  pagamento  devido,  qualquer  multa
imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei.

2.4  –  O  pagamento  poderá  ser  sustado  pelo  Município,  quando  os  serviços  não
estiverem de acordo com o estipulado, ou por inadimplemento de qualquer Cláusula do
Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1 –  O presente Contrato terá  vigência até 31 de  dezembro de 2022, podendo ser
prorrogado. O prazo de execução será de 3 (três) meses, iniciando com a emissão e
entrega da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – Os recursos financeiros para atender as despesas para a execução do objeto da
presente  licitação  correrão  a  conta  de  Transferências  Especiais  a  Municípios
Catarinenses  e  contra  partida  pelo  Município e  terão  a  seguinte  classificação
orçamentária:

Órgão 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Unidade 01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Ação 1009 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

Compl. Elemento 344905198 – Obras Contratadas

Recurso 1799124 - 1000000

Dotação 506 - 113

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

5.1 – A CONTRATADA responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da
obra por ela executada.
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5.2 – A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que importem em
prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do
contrato.

5.3  –  Pelo  inadimplemento  das  obrigações  a  CONTRATADA,  conforme  a  infração,
estará sujeitas às seguintes penalidades:

a)  deixar  de  apresentar  a  documentação  exigida  no  certame:  advertência.  Se
reincidente, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor total estimado da contratação;

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): advertência e multa
de 10% sobre o valor total  estimado da contratação. Se reincidente, além da multa,
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos;

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência.

d) executar o contrato com irregularidades, com prejuízo no resultado: advertência e
multa de 20% sobre o valor do contrato.

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato; 

f)  inexecução parcial  do  contrato:  suspensão do  direito  de  licitar  e  contratar  com a
Administração  pelo  prazo  de  até  2  (dois)  anos  e  multa  de  10%  sobre  o  valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

g)  inexecução  total  do  contrato:  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 20% sobre o valor atualizado
do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração
de inidoneidade cumulada com a suspensão do  direito  de  licitar  e  contratar  com a
Administração  Pública  pelo  prazo  de  até  5  anos  e  multa  de  20  %  sobre  o  valor
atualizado do contrato.

5.4  –  De  acordo  com  o  estabelecido  no  artigo  77,  da  Lei  Federal  n.  8.666/93,  a
inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  enseja  sua  rescisão,  constituindo,  também,
motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

5.5 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Município de
Fraiburgo aplicar ao Contratado as seguintes sanções:

I – advertência;

II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar
com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de
execução dos serviços, fica o CONTRATADO sujeito a multa de 0,5% (meio por
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cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato, a ser calculado
desde  o  11°  (décimo  primeiro)  dia  de  atraso  até  o  efetivo  cumprimento  da
obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;

IV – 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 para cada descumprimento;

V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato,
será  considerado  rescindido  o  Contrato,  cancelada  as  Ordens  e  Serviços  e
aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o
valor do contrato;

VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de
Fraiburgo,  poderá  ser  requerido  do  Contratado  o  valor  de  perdas  e  danos
conforme  o  caso,  após  Processo  Administrativo  de  reconhecimento  da
responsabilidade;

VII  –  declaração de  inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com o  Município  de
Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

5.6 – Expirado o prazo de execução do Contrato e não concluída a obra, será cobrado
multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de atraso, limitado a 30 (trinta) dias,
sem prejuízo das demais punições previstas. 

5.7 – Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada notificação de descumprimento
contratual, sendo em dobro no caso de reincidência pelo mesmo motivo.

5.8 – As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos
termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/6/93 e suas alterações.

5.9 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no
mínimo  30  (trinta)  dias,  não  cabendo  indenização  a  qualquer  uma  das  partes,
resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;

d)  descumprimento,  por  parte  da  CONTRATADA,  de  suas  obrigações  legais  e/ou
contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer
tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

5.10 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e
garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
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a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no
mínimo  30  (trinta)  dias,  não  cabendo  indenização  a  qualquer  Una  das  partes,
resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;

d)  descumprimento,  por  parte  da  CONTRATADA,  de  suas  obrigações  legais  e/ou
contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer
tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.2 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei  e
garantido o contraditório e a ampla defesa.

6.3 – A rescisão que trata a alínea “a” do item 6.1, garante à Administração o disposto no
art. 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1  –  O  CONTRATANTE  fiscalizará  a  execução  do  Contrato,  sempre  que  julgar
necessário.  Juntamente  a  sua  engenheira  de  segurança  do  trabalho,  que  realizará
vistorias in loco. 

7.2  –  A  fiscalização  exercida  não  reduz  nem  exclui  a  responsabilidade  da
CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

7.3 – Para cumprimento do disposto no art. 67, § 1° e § 2° da Lei de Licitações, será
designado Servidor, para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.

7.3.1  –  Tal  representante  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas  com  a  execução  do  contrato,  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização das faltas ou defeitos observados;

7.3.2  –  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  da
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 – São obrigações da CONTRATADA:
a) responsabilizar-se pela sinalização de advertência e outras necessárias a execução
dos serviços;
b) responsabilizar-se pela preservação das benfeitorias existentes;
c) efetuar, semanalmente a limpeza da obra;
d) compor o seu quadro de funcionários com pessoal apto para o exercício das funções,
devidamente uniformizados e com equipamentos de segurança, possuindo registro em
carteira de trabalho;
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e) apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado pelo Município,
responsabilizando-se pela execução dos serviços;
f) arcar com as despesas administrativas, tais como tributos, salário dos empregados e
encargos sociais e outros;
g) facilitar todas as atividades de fiscalização pelo Município;
h) fornecer todas as informações e elementos necessários, sempre que o município
solicitar;
i) é vedada a subempreitada da obra;
j) responder pela solidez e segurança dos serviços no prazo previsto no Código Civil
Brasileiro;
k) manter no local da obra o engenheiro/arquiteto responsável pela execução no mínimo
por  duas  horas  diárias,  dentro  do  horário  de  expediente  da  Prefeitura  Municipal  e
também nos horários convocados pelo engenheiro/arquiteto do Município; 
l)  confecção  e  preenchimento  do  boletim  diário  da  obra,  vistado  pelo
engenheiro/arquiteto responsável pela execução da mesma;
m)  confecção  e  preenchimento  do  boletim  de  medição  da  obra  vistado  pelo
engenheiro/arquiteto responsável da execução da mesma, pelo menos um a cada etapa
prevista para o pagamento;
n)  fixação de placa de identificação,  constando o responsável  técnico,  descrição do
serviço e destinação das verbas para o mesmo;
o) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art.
55, XIII da Lei 8.666/93);
p) prestar garantia do contrato;
q) registro da obra junto ao INSS (abertura da matrícula da obra) quando exigido;
r) adotar providências imediatas após a assinatura do contrato, quando exigido para a
emissão das ART’s/RRT’s de execução e ART´s/RRT’s Complementares, obtenção
do Alvará de Licença e Habite-se, junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, arcando
com todos os custos;
s) iniciar os serviços, em até 05 (cinco) dias a contar da ordem de serviço;
t) atender as – EXIGÊNCIAS do Memorial Descritivo.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

9.1 – São responsabilidades do CONTRATANTE:
a) tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;
b) manter pessoa ou constituir uma Comissão Especial designada pela Prefeito, visando
à fiscalização da obra;
c) encaminhar a publicação resumida do instrumento de Contrato e seus aditamentos,
se ocorrerem, no Diário Oficial dos Municípios – DOM;
d) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do Contrato e seus
aditivos se ocorrerem;
e) as demais responsabilidades determinadas na minuta contratual em anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA
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10.1 – Terminada a obra, a empresa contratada deverá comunicar por escrito ao Fiscal 
de Obras, o qual procederá o recebimento provisório da obra, ocasião que serão 
indicadas as irregularidades que por ventura forem verificadas.

10.2 – Da data do recebimento provisório da obra,  se encontrado irregularidades,  o
contratado terá o prazo de 30 (dias) para proceder as adequações, quando novamente
informará  por  escrito  da  realização  das  referidas  adequações.  Em  caso  de  não
corrigidas  as  irregularidades  no  prazo  estipulado,  o  Fiscal  do  contrato  fará  o
recebimento  definitivo  da  obra,  emitindo  relatório  pormenorizando  as  falhas
encontradas, e a contratada será submetida às penalidades por inexecução parcial do
contrato, sujeita às multas previstas neste Edital e Contrato.

10.3 – Cumpridas todas as exigências constantes do Termo de Recebimento Provisório
da Obra, o Sr. Fiscal do Contrato, emitirá termo de Recebimento Definitivo da Obra.

10.4 – Da data do Recebimento Provisório da obra, o fiscal fará o recebimento definitivo
no  prazo  de  até  15  (quinze)  dias,  quando  não  tiver  pendências  na  emissão  do
recebimento provisório.

10.5 – Os termos de Recebimentos Provisórios e Definitivos deverão ser solicitados pelo
Contratado dentro da vigência do contrato.

10.6 – Embora recebida definitivamente a obra, a responsabilidade da contratada pela
execução da obra continuará submetida às regras do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO CONTRATUAL

11.1  –  O  reajuste  de  que  trata  esta  Cláusula  somente  poderá  ser  concedido  pela
CONTRATANTE a partir de um ano contado da data de assinatura do contrato, tendo
como data-base a data da planilha SINAPI considerada nas Planilhas Orçamentárias,
mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

11.2 – Para o reajuste, deverá ser utilizado o Índice Nacional de Custo da Construção
Civil (SINAPI), mediante solicitação da CONTRATADA a ser encaminhada ao fiscal da
obra.

11.3  –  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.

11.4 – É obrigação da CONTRATADA a apresentação de memória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.5 – Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante
a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato. 

11.6  –  A CONTRATANTE  poderá  realizar  diligências  para  fins  de  comprovação  da
variação de custos alegada pela CONTRATADA.

11.7 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, quando for comprovado que o particular está submetido
a  uma condição prejudicial  em decorrência  de algum fato  gerador,  tais  como:  fatos
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imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a
vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução do ajustado; caso de
força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  de  príncipe,  configurando  álea  econômica
extraordinária e extracontratual. 

11.7.1  –  Cabe  a  CONTRATADA  demonstrar  a  superveniência  dos  eventos  que
autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gerados e a repercussão sobre
a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À
administração compete averiguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de
causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ENCARGOS

12.1  –  As  despesas  dos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais
correrão  por  conta da CONTRATADA,  ficando esta,  ainda,  responsável  pelo  correto
cumprimento da legislação de segurança do trabalho.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA  –  DAS  NORMAS  E  PRECEITOS
COMPLEMENTARES

13.1 – Aplicam-se a execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei
8.666/93 e alterações, os preceitos do direito público, os princípios da teoria geral dos
Contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o Foro
de Fraiburgo, SC, Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E  por  estarem  assim,  acordados  e  ajustados,  depois  de  lido  e  achado  conforme,
declaram ambos as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do
presente  Contrato,  bem  como  observar  fielmente  outras  disposições  legais  e
regulamentares sobre o assunto, as partes assinam de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), ....... de ..................... de 2022.

Município de Fraiburgo
Rui Carlos Braun

Secretário de Adm. e Planejamento 

Contratada

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 17/2022 – PMF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165/2022

O  MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF  sob  o  nº  82.947.979/0001-74,  representado  neste  ato  pelo  Secretário  de
Administração, Planejamento e Inovação o Sr.  RUI CARLOS BRAUN, nos termos do
Decreto Municipal nº 337/2017, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados
que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS visando a execução da
obra objeto abaixo indicado. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
sob  a  forma  de  execução  indireta  em  regime  de  EMPREITADA  POR  PREÇO
UNITÁRIO,  consoante  às  condições  estatuídas  neste  Edital,  e  será  regida  pela  Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações.

A  ENTREGA e PROTOCOLO dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE
PREÇOS” deverão ser feitos no Departamento de Compras e Licitações, localizado na
sede deste Município Avenida Rio das Antas, 185, Centro, Fraiburgo/SC, CEP 89.580-
000, até as 09h00min do dia 07.11.2022.

O Credenciamento deverá ser feito no mesmo local até as 09h15min. Horas do mesmo
dia, ou do primeiro dia útil  subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta
data.

ABERTURA DA SESSÃO no mesmo dia às 09h15min.
Local  e  horário  para  retirada  do  Edital,  esclarecimentos  e  informações  aos
licitantes:
LOCAL/HORÁRIO:  Departamento  de  Compras  e  Licitações,  das  08h00min  às
12h00min e das 13h30min às 17h30min.
ENDEREÇO: Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, em Fraiburgo-SC, CEP 89.580-000
Presidente da CPL: Maurício Rodrigues Gogacz, designado pelo Decreto Municipal n
654/2022. 
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br.
Telefone: (49) 3256-3001

1. DO OBJETO, DA EXECUÇÃO E VALOR MÁXIMO

1.1. Contratação de empresa do ramo para a prestação de serviços de Pavimentação
em pedras irregulares de basalto na Estrada Principal - Lau Mello com extensão total

de 380,00 m, e 2.580,00 m², no município de Fraiburgo, conforme projetos, memorial
descritivo e quantitativos (anexos ao pal e parte dele integrante);

1.2. Nos termos do art. 40, inc. X, da Lei nº 8.666/93, o valor máximo que o Município
se propõe a pagar pelo objeto licitado, é de: – R$ 362.292,24 (trezentos e sessenta
e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), sendo:

1.3. A licitante vencedora deverá iniciar os serviços, em até 5 (cinco) dias contados
da Ordem de Serviço e  a  execução deverá  ocorrer  conforme o  cronograma de
execução, sendo que o prazo máximo é de 3 (três) meses após a sua emissão;

1.3.1. A Ordem de Serviço deverá ser assinada pela licitante vencedora em até 5
(cinco) dias após a sua convocação.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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2.1. Os recursos financeiros para atender as despesas para a execução do objeto da
presente  licitação  correrão  a  conta  de  Transferências  Especiais  a  Municípios
Catarinenses  e  contra  partida  pelo  Município e  terão  a  seguinte  classificação
orçamentária:

Órgão 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Unidade 01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Ação 1009 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

Compl. Elemento 344905198 – Obras Contratadas

Recurso 1799125, 1799126 e 1000000

Dotação 507, 508 e 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Somente será admitida, nesta licitação, a participação de pessoas jurídicas que
atuem no ramo de obras e serviços de engenharia e arquitetura.

3.2. Estar cadastrado junto à Administração até o 3º (terceiro) dia anterior à data do
recebimento da proposta,  de acordo  com os artigos  22,  §  2º  e  27 a  32 da Lei
8.666/93.

3.3. Retirar o edital, os Projetos e os Memoriais Descritivo e Quantitativo de Segunda
a  Sexta-feira,  das  08h00min  às  12h00min  e  das  13h30min  às  17h30min  no
Departamento  de  Compras  e  Licitações  do  Município  ou  pelo  site:
(www.fraiburgo.atende.net), sem ônus.

3.4. Os  Projetos  e  os  Memoriais  Descritivo  e  Quantitativo  das  obras  deverão  ser
solicitados  pelas  empresas  que  retirarem  o  edital  pelo  site
(www.fraiburgo.atende.net) através do telefone (49) 3256-3001; a/c Departamento
de Compras e Licitações e/ou e-mail licita@fraiburgo.sc.gov.br.

3.5. A visita técnica ao local da obra, a qual possibilitará que as licitantes possam
conhecer  seu ambiente físico,  dimensionar  os  serviços,  verificar  suas condições
técnicas, planejar a execução do objeto desta licitação e formular proposta poderá
ser agendada no Setor de Engenharia da Prefeitura, através do telefone (49) 3256-
3011,  cuja  competência  de  escolha  de  quem  a  realizará  caberá  unicamente  a
empresa  licitante,  acompanhado  por  funcionário  do  município,  o  qual  emitirá  o
Atestado de Visita (ANEXO IX).

3.6. O Licitante que não realizar a visita técnica obrigatoriamente deverá apresentar
Declaração de que tem pleno conhecimento do local e da natureza dos serviços
concedidos,  não  podendo posteriormente alegar  qualquer  desconhecimento,  nos
termos do ANEXO X.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de
abertura  dos  envelopes  o  representante  devidamente  credenciado  ou  o  sócio
responsável pela empresa que será credenciado no ato da abertura da licitação.
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4.2. Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão solicita às
proponentes que efetivamente se façam representadas na sessão de abertura dos
envelopes e que os presentes tenham poderes decisórios.

4.3. Para fins de representação, deverá ser juntada a seguinte documentação:

4.3.1. Quando a interessada for representada por pessoa que estatutariamente tenha
poder  para  tal,  esta  deverá  apresentar,  conforme  o  caso:  a) o  registro
Comercial no caso de empresa individual;  b) o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, a alteração contratual referente à mudança de razão
social, na hipótese de haver a referida mudança, bem como a última alteração,
devidamente  registrados,  em se  tratando  de  sociedades  comerciais;  c) no
caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de
seus  administradores;  e  d) inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

4.3.2. Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar cópia do seu
RG – Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da
Fazenda e instrumento de mandato (procuração) ou carta de credenciamento,
com firma reconhecida em cartório do Outorgante.

4.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, com credencial
específica apresentada separadamente fora do envelope nº 1 – HABILITAÇÃO, com
a possibilidade de substituição por fato superveniente, desde que apresentados os
documentos do item 4.3.

4.4.1. Será permitido para cada credenciado 01 (um) assessor o qual limitar-se-á a
análise documental e contatos apenas com seu representante.

4.4.2. Ocorrendo interferência do assessor que prejudique o andamento da reunião,
o mesmo será afastado da mesa de reuniões e não poderá ser contactado.

4.5. A condição  de  Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte,  para  efeito  de
tratamento  diferenciado  previsto  na  Lei  Complementar  n°  123/2006,  deverá  ser
comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

a) Comprovação de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da
Receita Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/, ou Certidão expedida pela Junta
Comercial, ambas do exercício corrente.

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu procurador, de
não  haver  nenhum  dos  impedimentos  previstos  no  §  4°  do  artigo  3°  da  Lei
Complementar 123/06, conforme modelo (ANEXO XI).

4.6. Não poderão participar deste certame:

4.6.1. Consórcio de empresas;

4.6.2. Empresas  suspensas  pelo  Município  de  Fraiburgo,  (Prefeitura,  Fundos,
Fundações e Autarquias) ou que estejam declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública.
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4.6.3. Empresas  porventura  enquadradas  nas  situações  causadoras  dos
impedimentos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.6.4. Empresas que tenham em seu quadro societário servidor público ou da ativa,
parlamentar ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia
mista;

4.7. As  empresas  em  recuperação  judicial,  extrajudicial,  submetidas  à  Lei
11.101/2005, PODERÃO participar de licitação desde que demonstrem, na fase de
habilitação ter viabilidade econômica, conforme entendimento exarado pela Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 309.867/ES.

5. DA HABILITAÇÃO

5.1. Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado,
contendo no envelope a seguinte indicação:

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE Nº 01 – “HABILITAÇÃO”

5.2. No Envelope de Habilitação deverão estar inseridos os seguintes documentos:

5.2.1. QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

5.2.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.2.1.2. Registro Comercial no caso de empresa individual, ou

5.2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, ou

5.2.1.4. Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.

5.2.2. QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

5.2.2.1. Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou
Municipal, se houver, da sede da empresa proponente, pertinente ao
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

5.2.2.2. Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal,  mediante  a
apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União  e  INSS  (Portaria  Conjunta
PGFN/RFB nº 1.751 de 02 de outubro de 2014).

5.2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão
emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa;
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5.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão
emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa;

5.2.2.5. Prova  de  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais,
mediante:

5.2.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

5.2.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos
da Lei Federal nº 12.440/2011.

OBS.: Todas as Certidões e Provas devem ter validade na
data prevista para o recebimento da documentação e das
propostas;

5.2.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar
no  envelope  de  Habilitação  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição,  como por  exemplo:  estar  fora  do prazo da validade e/ou
comprove a situação irregular da empresa.

5.2.3.1. Todavia, apresentada a documentação constante do item 4.5 acima,
eventual  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e
trabalhista poderá ser sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial  corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado  vencedor  do  certame,  prorrogável  por  igual  período,  a
critério  da  administração  pública,  para  regularização  da
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.

5.2.4. A não  regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  acima,  implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art.  81  da  Lei  n°  8.666/93,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os
licitantes  remanescentes,  na  ordem de  classificação,  para  a  assinatura  do
contrato, ou revogar a licitação.

5.2.5. QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  :

5.2.5.1. Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
com  validade  na  data  limite  de  entrega  da  documentação  e  das
propostas;

5.2.5.2. Comprovante de aptidão em  nome da empresa  para desempenho
de atividade pertinente e compatível em características com o objeto
da licitação, mediante apresentação de atestado emitido por entidade
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pública ou empresa privada (com identificação do emitente, descrição
das obras e serviços executados e assinada por pessoa devidamente
identificada, hábil a responder em nome do emitente), acompanhado
da  ART,  RRT  ou  Acervo  Técnico  emitido  pelo  CREA  ou  CAU,
indicando  que  a  proponente  tenha  executado  obra  de
“Pavimentação  em  pedras  irregulares”  com  extensão de  no
mínimo 1.200,00 m².

5.2.5.3. Demonstração  de  capacitação  técnico-profissional através  de
comprovação  de  o  proponente  possuir  em  seu  quadro  de
funcionários, ou como prestador de serviços, na data prevista para
entrega da proposta, de profissionais habilitados, indicando a área de
atuação,  de  forma  a  comprovar  a execução  de  obras  de
características semelhantes às do objeto deste Edital,

5.2.5.4. A  empresa  deverá  juntar  para  tais  comprovações  os  seguintes
documentos:

a)  Cópia  da  Carteira  de  Trabalho,  CTPS,  ficha  de  registro  de
empregado, contrato de prestação de serviço; ou vinculo na empresa
(sócio)  ou  outro  documento  legal  que  comprove,  nos  termos  da
legislação  vigente,  que  o  engenheiro  civil  ou  arquiteto  indicado
pertence ao quadro de funcionários da empresa, ou é prestador de
serviços para a empresa.

OBS.:  Será  exigida  visita  à  obra,  ao  menos  uma  vez  na  semana,  deste
engenheiro civil/arquiteto preposto indicado pela empresa. A visita deverá ser
comunicada  ao  Fiscal  da  Obra  do  Município  para  acompanhamento  e
posicionamento  sobre  andamento  da  obra.  A não  observação  deste  item
poderá ensejar sanções.

b)  Nominata do pessoal  técnico disponível  para  a  obra,  conforme
exigência  constante  no  ANEXO  VII,  sendo  que  o  engenheiro
civil/arquiteto  deverá  ser  aquele  indicado  nos  itens  anteriores,
podendo anexar também os “curriculum vitae” desses profissionais
conforme modelo constante do ANEXO VII.

c) Atestado de visita (ANEXO IX) ou Declaração (ANEXO X). 

d) Declaração emitida pelo representante da empresa interessada,
de  que  a  proponente  recebeu o  presente  Edital  e  todos  os  seus
ANEXOS,  bem  como  tomou  conhecimento  do  projeto,  das
especificações  e  normas  pertinentes  à  execução  dos  serviços
(conforme modelo constante do ANEXO X).

5.2.6. QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
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5.2.6.1. Certidão(ões) Negativa(s) de Falência*, Concordata e Recuperação
Judicial*, expedida(s) até 60 (sessenta) dias antes da data limite para
apresentação das propostas.

Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa
Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e “Falência,
Concordata e Recuperação Judicial” deverão ser solicitadas tanto no sistema
eproc  quanto  no  SAJ.(1º  grau),  para  fins  de  validade,  As  duas  certidões
deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade e
acarretará na inabilitação da empresa no certame;

Obs: Os Estados que não estiverem vinculados ao sistema Eproc, poderão
continuar  apresentando  apenas  a  certidão  de  Falência,  Concordata  e
Recuperação Judicial do sistema vinculado à sede de sua pessoa jurídica.

5.2.6.2. No  caso  de  empresas  que  estejam  em  recuperação  judicial  a
extrajudicial, as mesmas deverão apresentar:

a)  Documentos  que  demonstre  seu  Plano  de  recuperação,  já
homologado  pelo  juízo  competente  e  em  pleno  vigor,  apto  a
comprovar  sua  viabilidade  econômico-financeira,  inclusive,  pelo
atendimento  de  todos  os  requisitos  de  habilitação  econômico-
financeiras estabelecidos no edital.

a.1) A comissão permanente de licitação poderá promover diligência
junto ao Poder Judiciário, para obtenção de informações atualizadas
quanto ao bom andamento do plano de recuperação.

5.2.6.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social,  já  exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  Lei,  vedada  a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem
a  boa  situação  financeira  da  empresa.  Balanço  na  forma  da  Lei
compreende: Cópia  autenticada do Balanço Patrimonial  (BP) e  da
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) com indicação do
número  das  páginas  e  número  do  livro  diário,  acompanhados  do
respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo,
com  registro  na  Junta  Comercial  ou  Cartório,  assinados  pelo
contador e pelo titular ou representante legal da Entidade. Para os
casos de envio de escrituração digital com Livro Diário Eletrônico, o
empresário ou representante, deverá apresentar o comprovante de
entrega  da  Escrituração  Contábil  Digital  (Recibo  de  entrega),
acompanhado do Balanço Patrimonial (BP) e da Demonstração do
Resultado do Exercício (DRE) que foram enviados digitalmente pelo
SPED Contábil. 

Será considerada de boa situação financeira o licitante que possuir índice
igual ou superior a 1  de Liquidez Geral  (LG), Solvência Geral  (SG) e
Liquidez Corrente (LC), aplicando-se as seguintes fórmulas e utilizando os
dados contábeis do último exercício apresentado:
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O  Balanço  das  Sociedades  Anônimas  ou  por  Ações,  deverá  ser
apresentado em publicação no Diário Oficial.

Será considerado o balanço de abertura de empresas constituídas antes
de  01  (um)  ano,  devidamente  registradona  junta  comercial  ou  órgão
equivalente.

5.2.7. DEMAIS DECLARAÇÕES:  

5.2.7.1. Declaração emitida pelo representante da empresa interessada, de
que a proponente não possui no quadro societário servidor público da
ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia
mista, constante do ANEXO XII.

5.2.7.2. Declaração expressa de que a empresa cumpre o disposto no inciso
XXXIII  do  art.  7º  da  Constituição  Federal,  de  acordo  com  o  que
estabelece  o  Decreto  nº  4.358,  de  05/09/2002,  conforme  modelo
constante do ANEXO V.

5.2.7.3. Declaração  emitida  pelo  representante  da  empresa  interessada,
informando  a  Classificação  Nacional  de  Atividades  Econômicas  –
CNAE  que  representa  a  atividade  de  maior  receita  da  empresa,
conforme modelo constante do ANEXO XIII.

5.3. Para comprovação do item 3.1 do Edital será exigido juntar aos documentos de
habilitação  o  Certificado  de  Registro  Cadastral  (CRC)  fornecido  pela  Prefeitura
Municipal de Fraiburgo. Na ausência da apresentação do documento, tal fato poderá
ser sanado se possível consultá-la durante a sessão.

5.4. Todas as folhas deverão ser rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5, 2/5, 5/5).

5.5. Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos
por 6 (seis) meses após a sua expedição

5.6. Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues
em  original,  por  processo  de  cópia  devidamente  autenticada,  ou  cópia  não
autenticada,  desde  que  sejam  exibidos  os  originais  para  autenticação  pela
Presidente/Comissão ou quem for designado. Não serão consideradas válidas: as
cópias  simples  sem  a  exibição  dos  originais  para  autenticação  pela
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Presidente/Comissão ou quem for designado;  cópias de documentos obtidas por
meio de aparelho e-mail ou fax; e cópias de documentos ilegíveis.

5.7. A não observância ao disposto no item acima, ensejará a desclassificação da
empresa.

5.8. Não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido, bem como não
será aceito a inclusão (“protocolo”) de documento posterior.

5.9. A Comissão  de  Licitação  procederá  à  abertura  dos  envelopes  contendo  os
documentos  para  habilitação,  os  quais  serão  rubricados  e  examinados  pelo(s)
representante(s)  do(s)  proponente(s)  devidamente  credenciados,  que  se
encontrarem presentes e pelos membros da Comissão.

5.10. A Comissão de Licitação verificará imediatamente o atendimento às exigências
do  Edital  e  inabilitará,  liminarmente,  quem  não  tenha  correspondido  aos
pressupostos da habilitação.

5.11. Será  lavrada ata  circunstanciada da  sessão de  abertura  do  envelope nº  1  –
HABILITAÇÃO,  a  qual  será  assinada  pelos  membros  da  Comissão  e  pelo(s)
representante(s)  devidamente  identificado(s),  onde  constarão  as  eventuais
observações.

5.12. O(s) envelope(s) nº  2 – PROPOSTA do(s) licitante(s)  inabilitado(s),  estará(ão)
disponível(is), intacto(s) em seu(s) fecho(s), para retirada na Seção de Licitação da
Prefeitura  de  Fraiburgo,  a  partir  da  data  de  abertura  do(s)  envelope(s)  nº  2  –
PROPOSTA, pelo prazo máximo de 30 (trinta)  dias.  Caso o(s)  licitante(s)  não o
faça(m), este(s) será(ão) eliminado(s) após o resultado final da licitação.

6. DA PROPOSTA

6.1. A proposta  deverá  ser  entregue  em  envelope  fechado,  contendo  a  seguinte
indicação:

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS”

6.2. A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos:

a) ser apresentada no formulário ANEXO I ou segundo seu modelo, contendo a
identificação da empresa; condições da proposta, sendo que o prazo mínimo de
validade do valor proposto é  de  60 (sessenta)  dias,  e  o  prazo máximo para a
execução dos serviços é de 3 (três) meses após a Ordem de Serviço,

b)  ser  apresentada no formulário  ANEXO II  ou segundo seu modelo,  a  planilha
quantitativa, sendo que o valor cotado em cada ITEM não poderá ser superior ao
valor orçado na planilha de orçamento global, sendo considerado o valor da coluna
total. 
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c)  apresentação do Cronograma físico-financeiro  adequando o preço e o  prazo,
conforme modelo ANEXO III.

d)  ser apresentada no formulário ANEXO IV ou segundo seu modelo,  os dados
bancários: nome do banco, nº da conta-corrente, indicando a agência bancária para
recebimento dos créditos.

e) o prazo de vigência será até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado.

6.3. Todas as folhas deverão ser rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5,  2/5, 5/5),
podendo ser sanado em sessão, caso faltar.

6.4. O proponente  deverá  cotar  todos  os  itens  e  subitens  constantes  da  Planilha
Quantitativa,  contendo  discriminados  em  moeda  corrente  nacional  os  preços,
limitados a 02 (duas) casas decimais para os centavos.

6.5. As propostas além de impressas e assinadas deverão ser entregues em mídia
eletrônica  (CD,  DVD  ou  Pendrive)  ou  disponibilização  de  link  na  nuvem.
Havendo  divergência  entre  a  mídia  eletrônica  e  o  documento  físico,  será
considerado o documento físico.

6.6. Caso ocorra erro formal de cálculo na apresentação da planilha quantitativa será
considerado o valor apresentado na coluna total.

6.7. Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Recomenda-
se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o formulário anexo ao
edital,  pois  agiliza  a  análise das propostas  e  reduz os  erros de elaboração das
mesmas;

6.8. Caso ocorra erro formal de cálculo na apresentação da planilha quantitativa será
considerado o valor apresentado na coluna total.

6.9. Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Recomenda-
se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o formulário anexo ao
edital,  pois  agiliza  a  análise das propostas  e  reduz os  erros de elaboração das
mesmas;

6.10. As PROPOSTAS serão abertas  após conclusão dos trabalhos de habilitação,
feitos pela Comissão encarregada da Licitação.

6.10.1.As PROPOSTAS serão analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissão
de Licitação, com base nas especificações expressas no Edital.

6.10.2.De igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião de habilitação,
será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a
qual  será  assinada  pelos  membros  da  Comissão  e  pelos
representantes/proponentes, onde constarão as eventuais observações.

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
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7.1. No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o critério de
MENOR PREÇO GLOBAL,  obedecidas as normas e condições do edital  e seus
anexos, e os dispositivos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

7.1.1. Observar que os valores cotados em cada ITEM não poderão ser superiores
aos valores do orçados na planilha de orçamento global;

7.2. A  reunião  do  julgamento  será  realizada  pelos  servidores  da  Comissão  de
Licitação.

7.3. Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

a) quantitativa e formal dos documentos apresentados;

b) do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados relativos à
empresa.

7.4. Na  reunião  será  emitida  ata  na  qual  se  indicará  a  licitante  habilitada  e/ou
inabilitadas, com os motivos que fundamentarão a decisão da Comissão.

7.5. A  Comissão  de  Licitação  divulgará  o  resultado  do  julgamento  da  fase
HABILITAÇÃO no  Diário  Oficial  dos  Municípios  ou  comunicará  diretamente  aos
licitantes via e-mail, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

7.6. A  análise  das  propostas  dos  proponentes  habilitados  será  realizada  com
observância dos seguintes procedimentos:

a) O julgamento final da licitação será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data do recebimento dos envelopes, salvo motivo de força
maior, devidamente justificado.

b) Após a análise individual das propostas, devidamente conferidas e/ou corrigidas,
será elaborado o mapa comparativo de preços;

c)  Verificada a  absoluta  igualdade de  condições  entre  duas  ou  mais  propostas,
obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a
classificação se fará,  obrigatoriamente,  por  sorteio,  em ato  público,  para  o  qual
todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

d) A Comissão de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase PROPOSTA
no Diário Oficial dos Municípios, podendo comunicar diretamente aos licitantes via
e-mail;

e) A adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após
esgotados os prazos dos recursos administrativos.

7.7. A proposta e as planilhas orçamentárias serão conferidas pela Comissão
Permanente de Licitações para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos
cálculos e nas somas. Havendo erros, os mesmos serão corrigidos pela Comissão
da seguinte forma:
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a) nos casos em que houver divergência entre o valor unitário e o valor total do
item, prevalecerá o preço unitário;

b)  nos  casos  em  que  houver  discrepância  entre  os  valores  da  soma  das
parcelas, bem como da soma dos preços totais dos materiais e da mão de obra,
prevalecerá os valores somados pela Comissão;

c) Havendo a necessidade de correção a Comissão Permanente de Licitações
poderá  solicitar  as  empresas  participantes  que  apresentem  nova  planilha
orçamentária  e  proposta  devidamente  corrigidas,  respeitando-se  as  regras
acima.

7.7.1. Transcorrida a fase de habilitação das licitantes, a proposta entregue é
irretratável e irrenunciável.

7.8. Para fins desta licitação, considera-se:

7.8.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.8.2. Entende-se  haver  empate  quando  as  ofertas  apresentadas  pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores ao menor preço.

7.8.3. O disposto  acima somente  se  aplicará  quando a  melhor  oferta  válida  não
houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.9. A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte forma:

I – ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada  poderá  apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na  forma  do  inciso  I,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se
enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito; e

III  –  no  caso de equivalência  dos valores  apresentados  pelas  microempresas e
empresas  de  pequeno  porte  que  se  encontrem  em  situação  de  empate,  será
realizado sorteio  entre  elas  para  que se  identifique  aquela  que primeiro  poderá
apresentar melhor oferta. 

7.10. O prazo para o licitante apresentar nova proposta será de até 1 (um) dia útil após
a Sessão de Julgamento das Propostas.

7.11. A  análise  das  PROPOSTAS  das  proponentes  habilitadas  dar-se-á  após
transcorrido  o  prazo  sem  interposição  de  recurso  contra  o  julgamento  da
HABILITAÇÃO ou quando tenha havido desistência  expressa na interposição ou
após o julgamento dos recursos interpostos. A sessão será realizada em sessão
pública, com observância dos seguintes procedimentos:
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e)  A adjudicação  da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  somente
ocorrerá após esgotado o prazo do recurso administrativo previsto no art. 109, I, “b”, da
Lei n° 8.666/93.

7.12. Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;
b) com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
c)  que  não  contiverem  informações  que  permitam  a  perfeita  identificação  e/ou
qualificação do objeto cotado;
d) que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e
execução do serviço;
e) que deixarem de cotar algum item ou subitem da planilha quantitativa;
f) que cotar qualquer valor da coluna Total Geral da planilha quantitativa com valor
superior ao valor orçado na planilha quantitativa de preços;
g) que apresentarem proposta superior ao valor que o Município se propõe a pagar
pelo objeto licitado;
h) das empresas declaradas inidôneas, ou que estejam cumprindo suspensão de
direito de licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.13. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo,  vedada a inclusão posterior  de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.

8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO E DAS GARANTIAS

8.1. O  objeto  desta  licitação  será  contratado  com  a  proponente  classificada  em
primeiro lugar.

8.2. A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será convocada para
celebrar o contrato.

8.2.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do
prazo  previsto  para  a  contratação,  caracterizará  descumprimento  total  da
obrigação  assumida,  sujeitando  às  penalidades  legal,  bem  como  aquelas
previstas no item DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

8.3. A proponente vencedora deverá no prazo de 5 dias úteis  após assinatura do
contrato oferecer prestação de garantia de adimplemento do contrato de  5% do
valor contratado, nas modalidades e critérios previstos no art. 56 da Lei 8.666/93.

8.3.1. O prazo anterior poderá ser dilatado a critério da Administração.

8.3.2. Se a opção de garantia for caução em dinheiro o proponente deverá efetuar o
depósito no Banco do Brasil, agência de Fraiburgo, em conta-corrente aberta
pelo  Município,  mediante  solicitação  por  escrito,  com  a  identificação  da
empresa, o CNPJ e o motivo do recolhimento (Nº do Edital e Objeto).
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8.3.3. O valor depositado somente será restituído após a data da entrega da obra
concluída e recebida definitivamente pelo Município, salvo os valores que o
Município através de procedimento próprio ficar autorizado a reter.

9. DA CONTRATAÇÃO

9.1. A empresa vencedora celebrará Contrato a ser assinado no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis a partir da convocação para este fim, sob pena de decair do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e na
Minuta de Contrato anexo.

9.1.1. O prazo anterior poderá ser dilatado a critério da Administração.

9.1.2. A convocação poderá acontecer através de e-mail que determinará as regras
para assinatura.

9.2. O contrato,  atendendo  às  disposições  de  ordem legal  que  regem a  matéria,
vinculará as normas gerais desta licitação.

9.3. Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o
contrato respectivo, dentro do prazo previsto no item 9.1, poderá o Município de
Fraiburgo,  sem  prejuízo  de  aplicação  de  penalidades  à  desistente,  optar  pela
contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
lo  nas  mesmas  condições  propostas  pelo  primeiro  classificado,  ou  poderá  o
Município de Fraiburgo, a seu critério, revogar a presente licitação.

9.4. A obra somente será iniciada após a emissão da competente Ordem de Serviço.

10. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. Cabe ao Município de Fraiburgo:
a) tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;
b)  manter  pessoa ou constituir  uma Comissão Especial  designada pela Prefeito,
visando à fiscalização da obra;
c)  encaminhar  a  publicação  resumida  do  instrumento  de  Contrato  e  seus
aditamentos, se ocorrerem, no Diário Oficial dos Municípios – DOM;
d) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do Contrato e seus
aditivos se ocorrerem;
e) as demais responsabilidades determinadas na minuta contratual em anexo.

10.2. Cabe a Contratada:
a)  Responsabilizar-se  pela  sinalização  de  advertência  e  outras  necessárias  a
execução dos serviços;
b) Responsabilizar-se pela preservação das benfeitorias existentes;
c) Efetuar, semanalmente a limpeza da obra;
d) Compor o seu quadro de funcionários com pessoal apto para o exercício das
funções, devidamente uniformizados e com equipamentos de segurança, possuindo
registro em carteira de trabalho;
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e)  Apresentar  laudo  técnico  de  profissional  qualificado,  quando  solicitado  pelo
Município, responsabilizando-se pela execução dos serviços;
f)  Arcar  com  as  despesas  administrativas,  tais  como  tributos,  salário  dos
empregados e encargos sociais e outros;
g) Facilitar todas as atividades de fiscalização pelo Município;
h) Fornecer todas as informações e elementos necessários, sempre que o município
solicitar;
i) Fica vedada a subempreitada da obra;
j) Responder pela solidez e segurança dos serviços no prazo previsto no Código
Civil Brasileiro;
k) Manter no local da obra o responsável pela execução no mínimo por duas horas
diárias,  dentro  do  horário  de  expediente  da  Prefeitura  Municipal  e  também nos
horários convocados pelo engenheiro/arquiteto do Município; 
l)  Confecção  e  preenchimento  do  boletim  diário  da  obra,  vistado  pelo
engenheiro/arquiteto responsável pela execução da mesma;
m)  Confecção  e  preenchimento  do  boletim  de  medição  da  obra  vistado  pelo
engenheiro/arquiteto responsável da execução da mesma, pelo menos um a cada
etapa prevista para o pagamento;
n) Fixação de placa de identificação, constando o responsável técnico, descrição do
serviço e destinação das verbas para o mesmo;
o)  Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação (art. 55, XIII da Lei 8.666/93);
p) Prestar garantia do contrato;
q) Realizar registro da obra junto ao INSS (abertura da matrícula da obra) quando
exigido;
r) adotar providências imediatas após a assinatura do contrato, quando exigido para
a  emissão  das  ART’s/RRT’s  de  execução  e  ART´s/RRT’s  Complementares,
obtenção  do  Alvará  de  Licença  e  Habite-se,  Apresentar  cópia  do  certificado  o
profissional(nais)  que  prestará(ão)  o(s)  serviço(s)  deverá(ão)  ter  o  curso  NR35
atualizado anterior a prestação dos serviços, junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo,
arcando com todos os custos;
s) Iniciar os serviços, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da ordem de serviço;
t) Atender as – EXIGÊNCIAS do Memorial Descritivo.

11. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. O Município exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução do objeto desta
Licitação, a qualquer hora. Juntamente a sua engenheira de segurança do trabalho,
que realizará vistorias in loco. 

11.2. Para cumprimento do disposto no art. 67, § 1° e § 2° da Lei de Licitações, será
designado Servidor, para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.
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11.3. Tal representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;

11.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da representante
deverão  ser  solicitadas  a  seus  superiores  em  tempo  hábil  para  a  adoção  das
medidas convenientes.

12. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA

12.1. Terminada a obra, a empresa contratada deverá comunicar por escrito ao Fiscal
de Obras, o qual procederá o recebimento provisório da obra, ocasião que serão
indicadas as irregularidades que por ventura forem verificadas.

12.2. Da data  do  recebimento  provisório  da  obra,  se  encontrado irregularidades,  o
contratado  terá  o  prazo  de  30  (dias)  para  proceder  as  adequações,  quando
novamente informará por escrito da realização das referidas adequações. Em caso
de não corrigidas as irregularidades no prazo estipulado, o Fiscal do contrato fará o
recebimento  definitivo  da  obra,  emitindo  relatório  pormenorizando  as  falhas
encontradas, e a contratada será submetida às penalidades por inexecução parcial
do contrato, sujeita às multas previstas neste Edital e Contrato.

12.3. Cumpridas todas as exigências constantes do Termo de Recebimento Provisório
da Obra, o Sr. Fiscal do Contrato, emitirá termo de Recebimento Definitivo da Obra.

12.4. Da data do Recebimento Provisório da obra, o fiscal fará o recebimento definitivo
no prazo  de ate  15  (quinze)  dias,  quando não tiver  pendências  na  emissão do
recebimento provisório.

12.5. Os termos de Recebimentos Provisórios e Definitivos deverão ser solicitados pelo
Contratado dentro da vigência do contrato.

12.6. Embora recebida definitivamente a obra, a responsabilidade da contratada pela
execução da obra continuará submetida às regras do Código Civil.

13. DOS RECURSOS

13.1. Das decisões da Comissão de Licitação, cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata;

13.2. O  recurso  será  aceito  exclusivamente  mediante  instrumento  escrito  e
protocolizado em horário de expediente no Departamento de Compras e Licitações,
localizado na sede deste Município: Av. Rio das Antas, nº 185, Centro, Fraiburgo,
CEP: 89580-000. Não serão conhecidos os recursos apresentados por intermédio
de fac-símile ou via e-mail e/ou apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante  não  habilitado  legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para
responder pela licitante.

13.2.1.Será admitido, no entanto, recurso remetido via correspondência física para o
endereço  citado  no  preâmbulo  deste  edital,  desde  que  seja  recebido  pelo
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Município  no  prazo  estipulado  no  item  anterior.  O  recebimento  em  data
posterior será considerado intempestivo.

13.3. A intimação dos atos referidos nestes casos será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi
adotada  a  decisão,  quando  poderá  ser  feita  por  comunicação  direta  aos
interessados e lavrada em ata.

13.4. O  recurso  terá  efeito  suspensivo,  podendo  a  autoridade  competente,
motivadamente  e  presentes  razões  de  interesse  público,  atribuir  ao  recurso
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

13.5. Interposto,  o  recurso  será  comunicado  aos  demais  licitantes,  que  poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  fazê-lo  subir,  devidamente  informado,  devendo,
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

14.1. Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação perante a Administração,
o licitante que não o fizer até a data de 01.11.2022, conforme art. 41, § 2º da Lei n°
8.666/93, hipótese que tal comunicação posterior não terá efeito de recurso. 

14.2. Não será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-
mail, devendo a referida peça ser protocolada junto ao Departamento de Compras e
Licitações deste Município.

14.2.1.Será admitida, no entanto, impugnação remetida via correspondência física para
o endereço citado no preâmbulo deste edital, desde que seja recebido pelo Município no
prazo estipulado no item anterior. O recebimento em data posterior será considerado
intempestivo.

14.3. Caberá a Comissão de Licitações decidir sobre a Impugnação interposta.

14.4. Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.

15. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO DO CONTRATO

15.1. Pelo  inadimplemento  das  obrigações,  seja  na  condição  de  participante  do
certame  licitatório  ou  de  contratante,  as  licitantes,  conforme  a  infração  estarão
sujeitas às seguintes penalidades:

a)  deixar  de  apresentar  a  documentação  exigida  no  certame:  advertência.  Se
reincidente, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor total estimado da contratação;

17



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 721

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame
e/ou suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
até 2 anos, conforme o caso;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): advertência e
multa de 10% sobre o valor total estimado da contratação. Se reincidente, além da
multa, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
até 5 anos;

d)  executar  o  contrato  com  irregularidades,  passíveis  de  correção  durante  a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência.

e) executar o contrato com irregularidades, com prejuízo no resultado: advertência e
multa de 20% sobre o valor do contrato.

f) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o
valor atualizado do contrato; 

g) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração  pelo  prazo  de  até  2  (dois)  anos  e  multa  de  10%  sobre  o  valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

h) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração  pelo  prazo  de  até  2  (dois)  anos  e  multa  de  20%  sobre  o  valor
atualizado do contrato; 

i)  causar  prejuízo  material  resultante  diretamente  de  execução  contratual:
declaração  de  inidoneidade  cumulada  com  a  suspensão  do  direito  de  licitar  e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 anos e multa de 20 %
sobre o valor atualizado do contrato.

15.2. De  acordo  com  o  estabelecido  no  artigo  77,  da  Lei  Federal  n.  8.666/93,  a
inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também,
motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

15.2.1.Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Município
de Fraiburgo aplicar ao Contratado as seguintes sanções:

I – advertência;

II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com
o Município de Fraiburgo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

III  –  por  atraso  ou  paralisação  da  execução  superior  a  10  (dez)  dias  do  prazo  de
execução dos serviços, fica o CONTRATADO 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 11°
(décimo primeiro) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30
(trinta) dias;

IV  –  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 para cada descumprimento;
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V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será
considerado rescindido o Contrato, cancelada as Ordens e Serviços e aplicada multa de
15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;

VI  –  dependendo  do  descumprimento,  se  gerar  algum  prejuízo  ao  Município  de
Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de perdas e danos conforme o
caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;

VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Fraiburgo,
enquanto perdurar os motivos da punição.

15.3. Expirado o prazo de execução do Contrato e não concluída a obra, será cobrado
multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de atraso, limitado a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais punições previstas. 

15.4. Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada notificação de descumprimento
contratual, sendo em dobro no caso de reincidência pelo mesmo motivo.

15.5. As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos
termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/6/93 e suas alterações.

15.6. O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no
mínimo  30  (trinta)  dias,  não  cabendo  indenização  a  qualquer  uma  das  partes,
resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;

d)  descumprimento,  por  parte  da  CONTRATADA,  de  suas  obrigações  legais  e/ou
contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer
tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

15.7. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e
garantido o contraditório e a ampla defesa.

16. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

16.1. O Contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art.
65 da Lei Federal nº 8.666/93.

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento da Obra será efetuado conforme disposição da Minuta do Contrato.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á  o  do  vencimento,  e  considerar-se-ão  os  dias  consecutivos,  exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.

18.1.1.Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente da Prefeitura de
Fraiburgo.
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18.2. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação,  servidor  ou agente
político do Município de Fraiburgo.

18.3. Não serão aceitos Envelopes protocolados fora do horário previsto no preâmbulo
deste  Edital,  ficando  a  licitante  que  incorrer  em  tal  situação  automaticamente
excluída do certame.

18.4. É reservado ao Município de Fraiburgo, antes da assinatura do Contrato, o direito
de, por despacho motivado de que dará ciência aos licitantes, anular esta licitação
ou revogá-la, na forma do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

18.5. Quaisquer  questões  decorrentes  da  execução  do  Contrato,  que  possam  ser
suscitadas  entre  o  Município  de  Fraiburgo  e  a  Contratada,  serão  resolvidas  de
acordo com a legislação vigente.

18.6. O objeto poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme o art. 65, §1º, da Lei
8.666/93.

18.7. É facultado a Comissão de Licitações:

a)  promover  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do
processo,  em qualquer  fase  da  licitação,  sendo  vedada  a  inclusão  posterior  de
documento que deveria constar originariamente da proposta;

b) solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas e/ou julgar
necessário para a eficiente elucidação de eventuais questionamentos;

c) dirimir no ato, quaisquer controvérsias fúteis e improcedentes, que bem indiquem
a intenção dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatórios; 

d) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins
de habilitação e classificação do proponente,  desde que sejam irrelevantes,  não
firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios da
licitação;

e) convocar licitantes para quaisquer  esclarecimentos porventura necessários ao
entendimento de suas propostas;

f)  desclassificar  as  propostas  que  não  atenderem  as  exigências  contidas  neste
Edital.

18.8. A apresentação da proposta de licitação fará prova de que a proponente:

a) examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que os
comparou entre  si  e  obteve do Município as  informações necessárias,  antes  de
apresentá-la;

b) conhece todas as especificações e condições de execução do objeto do Edital;

c) considerou que os elementos desta licitação permitiram a elaboração de uma
proposta totalmente satisfatória.

18.9. É designado o Foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões provenientes da execução do Contrato.
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18.10. A presente  licitação  rege-se  pelos  dispositivos  contidos  neste  Edital  e  pelas
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, no que couber, na legislação
vigente.

18.11. São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:
ANEXO I – Proposta de Preços;
ANEXO II – Planilha Quantitativa;
ANEXO III – Cronograma Físico-Financeiro;
ANEXO IV – Dados Bancários e Dados do Representante Legal;
ANEXO V – Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°
da Constituição Federal;
ANEXO VI – Relação de Pessoal Técnico;
ANEXO VII – “Curriculum Vitae” dos Dirigentes e Técnicos da empresa licitante; 
ANEXO VIII  –  Comprovação de  Aquisição  do  Edital  e  de  Conhecimento  das
Especificações e normas p/ a execução dos serviços; 
ANEXO IX – Atestado de Visita;
ANEXO X – Declaração de conhecimento do local;
ANEXO XI – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
ANEXO XII – Declaração do quadro Societário da Empresa;
ANEXO XIII – Declaração do CNAE que representa a atividade de maior receita;
ANEXO XIV – Minuta do Contrato.

Fraiburgo (SC), 20 de outubro de 2022.

[Assinado Eletronicamente]
RUI CARLOS BRAUN

Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
Decreto nº 337/2017
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ANEXO I

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para execução do objeto da presente Licitação, acatando
todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

Bairro: Município:

Estado: CEP:

Fone/Fax:

E-mail:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

2 – VALOR DA PROPOSTA:  Pela execução do objeto desta Tomada de Preços fica
proposto um valor total de R$ ____________(_______).

3 – PRAZO DE EXECUÇÃO: Prazo de execução da obra: _______________________.

4 – VALIDADE DA PROPOSTA: De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da
data da sessão pública da Licitação. 

5 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Vide minuta do contrato 

Obs.: Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita
execução do objeto, composição do BDI, entrega nos municípios consorciados, encargos sociais e
inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social,
Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos
causados  a  terceiros  ou  dispêndios  resultantes  de  impostos,  taxas,  regulamentos  e  posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa
do objeto desta Licitação 

LOCAL E DATA. 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO IV

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

1. DADOS BANCÁRIOS:

NOME DO BANCO (PREFERENCIALMENTE BANCO DO BRASIL):

CIDADE:

Nº DA AGÊNCIA:

Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO:

CARGO OU FUNÇÃO:

IDENTIDADE Nº:

CPF/MF Nº.:

3. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA - E-MAIL: 

Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento,
alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é:

E-MAIL: 

Obs.: Informar apenas 1 (um) e-mail como domicílio eletrônico da empresa. Havendo mais de um e-mail
informado, será considerado somente o primeiro da lista.

4. DECLARAÇÃO DE ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário do “Contrato”,
o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato “PDF”, por certificação digital, caso assim solicitado.

Local e Data 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

MODELO DE DECLARAÇÃO (Decreto nº 4.358, de 05.09.2002)

................................................................................,  inscrito  no  CNPJ
nº  ............................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)
Sr(a) ......................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade
nº ..............................  e do CPF nº .......................................,  DECLARA, para fins do
disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não  emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos  .  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

.............................................
(data)

...............................................................................
(representante legal)

(* Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

PESSOAL TÉCNICO MÍNIMO EXIGIDO 

   quadro de pessoal técnico deverá ser constituído no mínimo pelos seguintes técnicos:  

ENGENHEIRO/ARQUITETO
PREPOSTO – nome 

1

ENCARREGADO GERAL – nome 1

OBS.:  Será  exigida  visita  à  obra,  ao  menos  uma  vez  na  semana,  deste
engenheiro civil/arquiteto preposto indicado pela empresa. A visita deverá ser
comunicada  ao  Fiscal  da  Obra  do  Município  para  acompanhamento  e
posicionamento  sobre  andamento  da  obra.  A não  observação  deste  item
poderá ensejar sanções.
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

CURRICULUM VITAE

(MODELO)

CURRICULUM VITAE (DIRIGENTES e TÉCNICOS)

Nome Completo: Data  de
Nascimento:

Permanente:

Eventual:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Posição na Empresa:

INSTRUÇÃO  (Indicar  o  Curso,  Nome  da  Escola,  Ano  de  Formatura,  Cursos  de  Pós-Graduação  e  de

Especialização)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

ESPECIALIZAÇÃO

QUALIFICAÇÃO e ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

MODELO DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO EDITAL E DE CONHECIMENTO
DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins da Licitação referente à Tomada de Preços – Edital nº
17/2022,  que  a  empresa  ________________________________________________,
adquiriu regularmente o Edital e tomou conhecimento, junto a Prefeitura Municipal de
Fraiburgo, de todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias
para a perfeita consecução do objeto do Edital supra.

Fraiburgo, __ de _________ de 2022.

Recebi todas as informações necessárias à consecução do objeto do Edital em apreço.

______________________________________________________

Representante da Empresa supracitada.

_________________________
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO IX

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

MODELO DE ATESTADO DE VISITA

Atesto,  para os devidos fins da Licitação referente à Tomada de Preços – Edital  nº
17/2022, que a empresa __________________________,através de seu representante
_____________________________________  tomou  conhecimento  das  condições
atuais para a execução do objeto do presente certame, mediante verificação “in loco”.

_________________, __ de _________ de. 2022

      (Local)

__________________________________________________

Assinatura do Responsável (Representante do Município)
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO X

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

A empresa licitante __________________________, declara que tem conhecimento do
local para a execução do objeto do Edital, declarando assim estar ciente de todas as
suas condições bem como às relativas ao objeto da referida licitação,  não podendo
alegar desconhecimento posterior.

Fraiburgo (SC), ______ de _____________ de 2022.

Declaro ter ficado ciente de todas as condições do serviço licitado.

____________________________________

Empresa:

Nome do representante:

RG:
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO XI

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __
_____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado
______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________,
do CPF nº _______________, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei n° 8.666/93,
que em conformidade com o previsto no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 15 de
dezembro  de  2006,  ter  a  receita  bruta  equivalente  a  uma
_______________________________  (microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte). Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4°, art. 3°
da LC 123/06.

Fraiburgo (SC), …..... de ........................de 2022.
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

ANEXO XII

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

_________(RAZÃO  SOCIAL  DA  EMPRESA)  ________  CNPJ  nº
____________________,  sediada  em  _____________(ENDEREÇO
COMERCIAL)_______, declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro
societário  servidor  público ou da ativa,  parlamentar  ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista.

Fraiburgo (SC), ____< DATA> ________

_________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Carimbo da empresa
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ANEXO XIII

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CNAE

A empresa ___________________________________,  inscrita no CNPJ sob o nº __

_____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurador

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________,

do CPF nº _______________, DECLARA, que o CNAE que representa a atividade de

maior receita da empresa é ......................................

___________________________, ____ de ______________ de __________.

Fraiburgo (SC), .. de ........................de 2022.
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ANEXO XIV

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 – PMF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165/2022

MINUTA DO CONTRATO Nº ....... 

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa  na  Av.  Rio  das  Antas,  185,  centro,  inscrito  no  CNPJ  sob  nº
82.947.979/0001-74,  representado  neste  ato  pelo  Secretário  de  Administração.
Planejamento  e  Inovação  o  Sr.  RUI  CARLOS  BRAUN,  nos  termos  do  Decreto  nº
337/2017,  doravante  denominado  CONTRATANTE  e  de  outro  lado  a  empresa  [...],
pessoa jurídica de direito privado, situada na [...], na cidade de [...], inscrita no CNPJ sob
o  nº  [...],  neste  ato  representada  pelo  .............Sr................,  doravante  denominada
CONTRATADA, ajustam e contratam a execução indireta em regime de EMPREITADA
POR PREÇO UNITÁRIO, a obra abaixo indicada, que se regerá pelo disposto neste
Contrato,  no  Processo  Administrativo  nº  165/2022  –  PMF,  Tomada  de  Preços  n°
17/2022,  na Lei  nº  8.666/93 e alterações,  aplicando-se supletivamente as normas e
princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E EXECUÇÃO

1.1 - Contratação de empresa do ramo para a prestação de serviços de Pavimentação
em pedras irregulares de basalto na Estrada Principal - Lau Mello com extensão total

de 380,00 m, e 2.580,00 m², no município de Fraiburgo, conforme projetos, memorial
descritivo e quantitativos (anexos ao pal e parte dele integrante);

1.2 - A CONTRATADA deverá iniciar os serviços, em até  5 (cinco) dias contados da
Ordem de Serviço, sendo que o prazo máximo para execução é de 3 (três) meses,
devendo ocorrer conforme o cronograma estabelecido;

1.3 -  A Ordem de Serviço deverá ser assinada pela CONTRATADA em até 5 (cinco) dias
após a sua convocação.

1.4 – Para emissão do Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá apresentar junto ao
Departamento de Compras os seguintes documentos:

a) ART/RRT de execução;
b) Garantia do contrato;
c) CNO da Obra.

1.5 – Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar a documentação acima no prazo
máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato  ou outro que a Administração
venha a fixar.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL E DO PAGAMENTO

2.1 – O valor total do presente Contrato é de R$............................…

2.2 – O pagamento da Obra será efetuado em 3 (três) parcelas, conforme cronograma
físico-financeiro.
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2.2.1 – A liberação para o pagamento somente se dará após a fiscalização do
Município.

2.2.2 – O pagamento será efetuado mediante emissão e apresentação de nota
fiscal, boletim diário da obra, boletim de medição, negativas de débitos junto ao INSS,
FGTS, atualizadas, tendo o Município um prazo de até 3 (três) dias após a liquidação
para efetivar o pagamento. 

2.2.2.1 – Quando da emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a contratada
deverá  destacar  o  valor  da  retenção  com  o  título  de  “RETENÇÃO  PARA  A
PREVIDÊNCIA SOCIAL”.

2.2.2.2  – O pagamento da última parcela fica vincula a baixa e apresentação da
CNO junto ao departamento de Compras e Licitações.

2.3  –  Fica  o  Município  autorizado  a  deduzir  do  pagamento  devido,  qualquer  multa
imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei.

2.4  –  O  pagamento  poderá  ser  sustado  pelo  Município,  quando  os  serviços  não
estiverem de acordo com o estipulado, ou por inadimplemento de qualquer Cláusula do
Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1 –  O presente Contrato terá  vigência até 31 de  dezembro de 2022, podendo ser
prorrogado. O prazo de execução será de 3 (três) meses, iniciando com a emissão e
entrega da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – Os recursos financeiros para atender as despesas para a execução do objeto da
presente  licitação  correrão  a  conta  de  Transferências  Especiais  a  Municípios
Catarinenses  e  contra  partida  pelo  Município e  terão  a  seguinte  classificação
orçamentária:

Órgão 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Unidade 01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Ação 1009 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

Compl. Elemento 344905198 – Obras Contratadas

Recurso 1799125, 1799126 e 1000000

Dotação 507, 508 e 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

5.1 – A CONTRATADA responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da
obra por ela executada.

5.2 – A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que importem em
prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do
contrato.

5.3  –  Pelo  inadimplemento  das  obrigações  a  CONTRATADA,  conforme  a  infração,
estará sujeitas às seguintes penalidades:
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a)  deixar  de  apresentar  a  documentação  exigida  no  certame:  advertência.  Se
reincidente, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor total estimado da contratação;

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): advertência e multa
de 10% sobre o valor total  estimado da contratação. Se reincidente, além da multa,
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos;

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência.

d) executar o contrato com irregularidades, com prejuízo no resultado: advertência e
multa de 20% sobre o valor do contrato.

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato; 

f)  inexecução parcial  do  contrato:  suspensão do  direito  de  licitar  e  contratar  com a
Administração  pelo  prazo  de  até  2  (dois)  anos  e  multa  de  10%  sobre  o  valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

g)  inexecução  total  do  contrato:  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 20% sobre o valor atualizado
do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração
de inidoneidade cumulada com a suspensão do  direito  de  licitar  e  contratar  com a
Administração  Pública  pelo  prazo  de  até  5  anos  e  multa  de  20  %  sobre  o  valor
atualizado do contrato.

5.4  –  De  acordo  com  o  estabelecido  no  artigo  77,  da  Lei  Federal  n.  8.666/93,  a
inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  enseja  sua  rescisão,  constituindo,  também,
motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

5.5 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Município de
Fraiburgo aplicar ao Contratado as seguintes sanções:

I – advertência;

II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar
com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo de
execução dos serviços, fica o CONTRATADO 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  11°  (décimo  primeiro)  dia  de  atraso  até  o  efetivo  cumprimento  da
obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;

IV – 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 para cada descumprimento;
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V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato,
será  considerado  rescindido  o  Contrato,  cancelada  as  Ordens  e  Serviços  e
aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o
valor do contrato;

VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município de
Fraiburgo,  poderá  ser  requerido  do  Contratado  o  valor  de  perdas  e  danos
conforme  o  caso,  após  Processo  Administrativo  de  reconhecimento  da
responsabilidade;

VII  –  declaração de  inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com o  Município  de
Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

5.6 – Expirado o prazo de execução do Contrato e não concluída a obra, será cobrado
multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de atraso, limitado a 30 (trinta) dias,
sem prejuízo das demais punições previstas. 

5.7 – Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada notificação de descumprimento
contratual, sendo em dobro no caso de reincidência pelo mesmo motivo.

5.8 – As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos
termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/6/93 e suas alterações.

5.9 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no
mínimo  30  (trinta)  dias,  não  cabendo  indenização  a  qualquer  uma  das  partes,
resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;

d)  descumprimento,  por  parte  da  CONTRATADA,  de  suas  obrigações  legais  e/ou
contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer
tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

5.10 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e
garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no
mínimo  30  (trinta)  dias,  não  cabendo  indenização  a  qualquer  Una  das  partes,
resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
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d)  descumprimento,  por  parte  da  CONTRATADA,  de  suas  obrigações  legais  e/ou
contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer
tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.2 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei  e
garantido o contraditório e a ampla defesa.

6.3 – A rescisão que trata a alínea “a” do item 6.1, garante à Administração o disposto no
art. 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1  –  O  CONTRATANTE  fiscalizará  a  execução  do  Contrato,  sempre  que  julgar
necessário.  Juntamente  a  sua  engenheira  de  segurança  do  trabalho,  que  realizará
vistorias in loco. 

7.2  –  A  fiscalização  exercida  não  reduz  nem  exclui  a  responsabilidade  da
CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

7.3 – Para cumprimento do disposto no art. 67, § 1° e § 2° da Lei de Licitações, será
designado Servidor, para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.

7.3.1  –  Tal  representante  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas  com  a  execução  do  contrato,  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização das faltas ou defeitos observados;

7.3.2  –  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  da
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 – São obrigações da CONTRATADA:
a) responsabilizar-se pela sinalização de advertência e outras necessárias a execução
dos serviços;
b) responsabilizar-se pela preservação das benfeitorias existentes;
c) efetuar, semanalmente a limpeza da obra;
d) compor o seu quadro de funcionários com pessoal apto para o exercício das funções,
devidamente uniformizados e com equipamentos de segurança, possuindo registro em
carteira de trabalho;
e) apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado pelo Município,
responsabilizando-se pela execução dos serviços;
f) arcar com as despesas administrativas, tais como tributos, salário dos empregados e
encargos sociais e outros;
g) facilitar todas as atividades de fiscalização pelo Município;
h) fornecer todas as informações e elementos necessários, sempre que o município
solicitar;
i) é vedada a subempreitada da obra;
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j) responder pela solidez e segurança dos serviços no prazo previsto no Código Civil
Brasileiro;
k) manter no local da obra o engenheiro/arquiteto responsável pela execução no mínimo
por  duas  horas  diárias,  dentro  do  horário  de  expediente  da  Prefeitura  Municipal  e
também nos horários convocados pelo engenheiro/arquiteto do Município; 
l)  confecção  e  preenchimento  do  boletim  diário  da  obra,  vistado  pelo
engenheiro/arquiteto responsável pela execução da mesma;
m)  confecção  e  preenchimento  do  boletim  de  medição  da  obra  vistado  pelo
engenheiro/arquiteto responsável da execução da mesma, pelo menos um a cada etapa
prevista para o pagamento;
n)  fixação de placa de identificação,  constando o responsável  técnico,  descrição do
serviço e destinação das verbas para o mesmo;
o) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art.
55, XIII da Lei 8.666/93);
p) prestar garantia do contrato;
q) registro da obra junto ao INSS (abertura da matrícula da obra) quando exigido;
r) adotar providências imediatas após a assinatura do contrato, quando exigido para a
emissão das ART’s/RRT’s de execução e ART´s/RRT’s Complementares, obtenção
do Alvará de Licença e Habite-se, junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, arcando
com todos os custos;
s) iniciar os serviços, em até 05 (cinco) dias a contar da ordem de serviço;
t) atender as – EXIGÊNCIAS do Memorial Descritivo.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

9.1 – São responsabilidades do CONTRATANTE:
a) tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;
b) manter pessoa ou constituir uma Comissão Especial designada pela Prefeito, visando
à fiscalização da obra;
c) encaminhar a publicação resumida do instrumento de Contrato e seus aditamentos,
se ocorrerem, no Diário Oficial dos Municípios – DOM;
d) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do Contrato e seus
aditivos se ocorrerem;
e) as demais responsabilidades determinadas na minuta contratual em anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA

10.1 – Terminada a obra, a empresa contratada deverá comunicar por escrito ao Fiscal 
de Obras, o qual procederá o recebimento provisório da obra, ocasião que serão 
indicadas as irregularidades que por ventura forem verificadas.

10.2 – Da data do recebimento provisório da obra,  se encontrado irregularidades,  o
contratado terá o prazo de 30 (dias) para proceder as adequações, quando novamente
informará  por  escrito  da  realização  das  referidas  adequações.  Em  caso  de  não
corrigidas  as  irregularidades  no  prazo  estipulado,  o  Fiscal  do  contrato  fará  o
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recebimento  definitivo  da  obra,  emitindo  relatório  pormenorizando  as  falhas
encontradas, e a contratada será submetida às penalidades por inexecução parcial do
contrato, sujeita às multas previstas neste Edital e Contrato.

10.3 – Cumpridas todas as exigências constantes do Termo de Recebimento Provisório
da Obra, o Sr. Fiscal do Contrato, emitirá termo de Recebimento Definitivo da Obra.

10.4 – Da data do Recebimento Provisório da obra, o fiscal fará o recebimento definitivo
no  prazo  de  até  15  (quinze)  dias,  quando  não  tiver  pendências  na  emissão  do
recebimento provisório.

10.5 – Os termos de Recebimentos Provisórios e Definitivos deverão ser solicitados pelo
Contratado dentro da vigência do contrato.

10.6 – Embora recebida definitivamente a obra, a responsabilidade da contratada pela
execução da obra continuará submetida às regras do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO CONTRATUAL

11.1  –  O  reajuste  de  que  trata  esta  Cláusula  somente  poderá  ser  concedido  pela
CONTRATANTE a partir de um ano contado da data de assinatura do contrato, tendo
como data-base a data da planilha SINAPI considerada nas Planilhas Orçamentárias,
mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

11.2 – Para o reajuste, deverá ser utilizado o Índice Nacional de Custo da Construção
Civil (SINAPI), mediante solicitação da CONTRATADA a ser encaminhada ao fiscal da
obra.

11.3  –  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.

11.4 – É obrigação da CONTRATADA a apresentação de memória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.5 – Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante
a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato. 

11.6  –  A CONTRATANTE  poderá  realizar  diligências  para  fins  de  comprovação  da
variação de custos alegada pela CONTRATADA.

11.7 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, quando for comprovado que o particular está submetido
a  uma condição prejudicial  em decorrência  de algum fato  gerador,  tais  como:  fatos
imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que sejam alheios a
vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução do ajustado; caso de
força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  de  príncipe,  configurando  álea  econômica
extraordinária e extracontratual. 

11.7.1  –  Cabe  a  CONTRATADA  demonstrar  a  superveniência  dos  eventos  que
autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro, os efeitos gerados e a repercussão sobre
a execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À
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administração compete averiguá-los integralmente e atestá-los, analisando o vínculo de
causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ENCARGOS

12.1  –  As  despesas  dos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais
correrão  por  conta da CONTRATADA,  ficando esta,  ainda,  responsável  pelo  correto
cumprimento da legislação de segurança do trabalho.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA  –  DAS  NORMAS  E  PRECEITOS
COMPLEMENTARES

13.1 – Aplicam-se a execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei
8.666/93 e alterações, os preceitos do direito público, os princípios da teoria geral dos
Contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o Foro
de Fraiburgo, SC, Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E  por  estarem  assim,  acordados  e  ajustados,  depois  de  lido  e  achado  conforme,
declaram ambos as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do
presente  Contrato,  bem  como  observar  fielmente  outras  disposições  legais  e
regulamentares sobre o assunto, as partes assinam de forma eletrônica.

Fraiburgo(SC), ....... de ..................... de 2022.

Município de Fraiburgo
Rui Carlos Braun

Secretário de Adm. e Planejamento 

Contratada

Documento original eletrônico assinado digitalmente com amparo na Lei Federal nº 14.063/2020; Lei Federal nº 14.129/2021 e Decreto
Municipal nº 0176/2021, de 05/07/2021.
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MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
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Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7700//22002222  ––  PPMMFF

PPRROOCCEESSSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  NN°°  116622//22002222

EEDDIITTAALL  CCOOMM  AA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  EEXXCCLLUUSSIIVVAA  DDEE  MMIICCRROO  EEMMPPRREESSAASS,,  EEMMPPRREESSAASS  DDEE
PPEEQQUUEENNOO  PPOORRTTEE  --  MMEE//EEPPPP

O  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 82.947.979/0001-74,  representado neste ato pelo  Secretário  de
Administração,  Planejamento e Inovação o Sr.  RRUUII   CCAARRLLOOSS  BBRRAAUUNN, nos termos do
Decreto nº 337/2017, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará
realizar  licitação  na  modalidade  PPRREEGGÃÃOO,  na  forma  EELLEETTRRÔÔNNIICCAA,  com  critério  de
julgamento MMEENNOORR  PPRREEÇÇOO, visando o RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS para futura e eventual
contratação, com fornecimento parcelado do objeto abaixo indicado, nos termos da
Lei  nº 10.520/02,  do Decreto Municipal  nº  29/2021,  Decreto Municipal  nº  149/06,
Decreto  Municipal  nº  134/18,  bem  como  da  Lei  complementar  nº  123/06,  suas
alterações e demais legislação, aplicando-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93, e as
exigências estabelecidas neste ato convocatório e anexos.

Os  trabalhos  serão  conduzidos  por servidor designado,  denominado Pregoeiro  (a),
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente
para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. 

RREECCEEBBIIMMEENNTTOO  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS
Das 09:00 do dia 21/10/2022

Até as 09:00 horas do dia 03/11/2022.

AABBEERRTTUURRAA  EE  JJUULLGGAAMMEENNTTOO  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS Das 09:01 às 09:30 horas do dia 03/11/2022.

IINNÍÍCCIIOO  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  DDEE  DDIISSPPUUTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS Às 09:31 horas do dia  0033//1111//22002222..

DDAATTAA  EE  HHOORRAA  LLIIMMIITTEE  PPAARRAA  IIMMPPUUGGNNAAÇÇÃÃOO 28/10/2022, até as 09:00 horas

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  TTEEMMPPOO Horário de Brasília-DF

PPLLAATTAAFFOORRMMAA  EELLEETTRRÔÔNNIICCAA
www.portaldecompraspublicas.com.br

“Acesso Identificado”

TTIIPPOO  DDAA  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO MENOR PREÇO POR LOTE

DDAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEDDIITTAALL:: o Edital está disponível na íntegra no endereço
eletrônico do Portal  de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br)  e
do Município de Fraiburgo (www.fraiburgo.  atende.net  ) link “LICITAÇÕES”.

FFOORRMMAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNSSUULLTTAASS//EENNCCAAMMIINNHHAAMMEENNTTOOSS::

PPrreeggooeeiirroo((ss))::   RRooaallvveess   JJoorrggee   PPoolleessee   //   MMaauurríícciioo   RRooddrriigguueess   GGooggaacczz,,   ddeessiiggnnaaddooss   ppeelloo
DDeeccrreettoo  MMuunniicciippaall  nnºº  665533//22002222,, pelo e-mail:  licita@fraiburgo.sc.gov.br e no endereço
eletrônico do PPoorrttaall  ddee  CCoommpprraass  PPúúbblliiccaass  (www.portaldecompraspublicas.com.br).

11.. DDOO  OOBBJJEETTOO  EE  DDAA  EESSTTIIMMAATTIIVVAA  DDEE  CCOONNSSUUMMOO

11..11.. RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  PPAARRAA  FFUUTTUURRAA  EE  EEVVEENNTTUUAALL contratação de empresa do

ramo para gravação em fibra laser em placas em aço escovado em baixo-relevo de

numerações sequenciais e nomes de pessoas para identificação no Ossuário Municipal

de Fraiburgo, conforme ANEXO I, termo de referência deste Edital. 
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LOTE 01

CÓD ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO

151283 11 200 UND.
PLACAS EM AÇO ESCOVADO, GRAVADAS EM FIBRA LASER EM BAIX0-RELEVO, COM
NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 130 A 500, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 05 CM
DE LARGURA X 08 CM DE ALTURA.

151284 22 200 UND.
PLACAS EM AÇO ESCOVADO, GRAVADAS EM FIBRA LASER EM BAIX0-RELEVO, COM
NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 130 A 500, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 20 CM
DE LARGURA X 10 CM DE ALTURA.

11..22.. DDAA  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  AAMMOOSSTTRRAASS

11..22..11..  Após  a  classificação  no  processo  licitatório,  deverá  ser  apresentada  AMOSTRA

FÍSICA de cada item, junto ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Fraiburgo/SC, na

Av. Rio das Antas, nº 185 – Centro, a fim de que se possa, antes de adjudicar o objeto,

assegurar que produto ofertado pelo licitante  está em conformidade com as exigências

estabelecidas neste edital.

11..22..22.. O  Pregoeiro  enviará  mensagem  através  da  Plataforma  Eletrônica  solicitando

apresentação das amostras a serem enviadas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o

encerramento da disputa dos lances;

11..22..33..  Após a  análise  das amostras  pela  comissão técnica  será  emitido um  LLaauuddoo  ddee

AAcceeiittaabbiilliiddaaddee   de aprovados/reprovados e considerações para o presente certame,  que

será remetido para as devidas providências.

11..22..44.. Não havendo a apresentação das amostras no prazo estabelecido, bem como não

sendo  estas  aprovadas,  a  licitante  classificada  provisoriamente  em  primeiro  lugar  será

desclassificada  do  certame,  sendo  então  solicitadas  e  examinadas  as  amostras  das

licitantes subsequentes, observadas rigorosamente a ordem de classificação, nos termos

previstos neste Edital;

11..22..55.. A não apresentação de amostra no prazo estipulado, poderá ensejar a aplicação das

seguintes sanções: advertência.  Se reincidente, aplicação de multa de 5% do valor total

estimado da contratação, limitado a R$ 5.000,00.

11..22..66.. Conforme art. 15 do Decreto Federal nº 10.024 e art. 10 do Decreto Municipal nº

29/2021, quando o valor estimado não constar no edital ele possuíra caráter sigiloso e

se tornará público apenas e imediatamente após encerramento do envio dos lances. 

22.. DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIOOSS

22..11.. As despesas para a execução do objeto do presente certame, correrão a conta

de dotações específicas dos orçamentos do exercício de 22002222//22002233..

33.. DDOO  CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO

33..11.. O  Credenciamento  é  o  nível  básico  do  Registro  Cadastral  no  PORTAL  DE

COMPRAS PUBLICAS que permite  a participação dos interessados na modalidade

LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.
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33..22.. O  cadastro  deverá  ser  feito  no  Portal  de  Compras  Públicas,  no  sítio

www.portaldecompraspublicas.com.br;

33..33.. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para

realização das transações inerentes a este Pregão.

33..44.. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas

em seu nome,  assume como firmes  e  verdadeiras  suas  propostas  e  seus lances,

inclusive  os  atos  praticados  diretamente  ou  por  seu  representante,  excluída  a

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,

ainda que por terceiros.

33..55.. É  de  responsabilidade  do  cadastrado  conferir  a  exatidão  dos  seus  dados

cadastrais  no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos

órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção

ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem

desatualizados.

33..55..11.. A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar

desclassificação no momento da habilitação.

44.. DDAA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  NNOO  PPRREEGGÃÃOO

44..11.. Poderão  participar  deste  Pregão  interessados  cujo  ramo  de  atividade  seja

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular

no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

44..22.. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte; para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº

11.488, de 2007; e para o microempreendedor individual – MEI; nos limites previstos

da Lei Complementar nº 123, de 2006.

44..33.. Não poderão participar desta licitação os interessados:

44..33..11.. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na

forma da legislação vigente;

44..33..22.. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

44..33..33.. Estrangeiros  que  não  tenham  representação  legal  no  Brasil  com  poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

44..33..44.. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

44..33..55.. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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44..33..66.. Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  –  OSCIP,  atuando

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

44..33..77.. Empresas que tenham em seu quadro societário servidor público ou da ativa,

parlamentar  ou  empregado  de  empresa  pública  ou  de  sociedade  de

economia mista.

44..44.. As  empresas  em  recuperação  judicial,  extrajudicial,  submetidas  à  Lei

11.101/2005, PODERÃO participar de licitação desde que demonstrem, na fase de

habilitação ter viabilidade econômica, conforme entendimento exarado pela Primeira

Turma do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 309.867/ES.

44..55.. Como  condição  para  participação  no  pregão,  a  licitante  assinalará  “sim” ou

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

44..55..11.. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido

em seus arts. 42 a 49;

44..55..11..11.. Nos  itens  exclusivos  para  participação  de  microempresas  e

empresas  de  pequeno  porte,  a  assinalação  do  campo  “não”

impedirá o prosseguimento no certame;

44..55..11..22.. Nos  itens  em  que  a  participação  não  for  exclusiva  para

microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  a  assinalação  do

campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

44..55..22.. Que  está  ciente  e  concorda  com as  condições contidas  no Edital  e  seus

anexos;

44..55..33.. Que  cumpre  os  requisitos  para  a  habilitação  definidos  no  Edital  e  que  a

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

44..55..44.. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

44..55..55.. Que  não  emprega  menor de  18  anos  em trabalho  noturno,  perigoso  ou

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

44..55..66.. Que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma  independente,  nos  termos  da

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
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44..55..77.. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e

no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

44..66.. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará  a

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

55.. DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  PPRREELLIIMMIINNAARREESS

55..11.. O Pregão, na forma Eletrônica, será realizado em sessão pública, por meio da

INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em

todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do

Portal de Compras Públicas.

55..22.. A Sessão eletrônica e os demais  Atos  Administrativos serão conduzidos pelo

Município  de  Fraiburgo-SC,  por  intermédio  de  seu(a)  Pregoeiro(a),  mediante  a

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para plataforma digital

constante  da  página  eletrônica  da  Portal  de  Compras  Públicas.

(www.portaldecompraspublicas.com.br)

66.. RREECCEEBBIIMMEENNTTOO  EE  AABBEERRTTUURRAA  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS  EE  DDAATTAA  DDOO  PPRREEGGÃÃOO

66..11.. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a

abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa,

no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

66..22.. As  propostas  deverão  ser  cadastradas  no  sistema  eletrônico

(www.portaldecompraspublicas.com.br),  podendo  ser  enviadas,  substituídas  e

excluídas até a data e hora previstas para recebimento da proposta.

66..33.. O acompanhamento do Sistema Eletrônico é responsabilidade do Fornecedor

para todas as fases do presente Procedimento Administrativo.

77.. RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  DDOO  CCEERRTTAAMMEE

77..11.. O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a),  com o auxílio da equipe de

apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

I – conduzir a sessão pública na internet;

II – coordenar o processo licitatório;

III – receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado

pelo setor responsável pela sua elaboração;

IV – coordenar a sessão pública e o envio de lances;

V – verificar a  conformidade da proposta  com os requisitos  estabelecidos no

edital;

5



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 753

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

VI – dirigir a etapa de lances;

VII – verificar e julgar as condições de habilitação;

VIII  – sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,  dos

documentos de habilitação e sua validade jurídica;

IX  –  receber,  examinar  e  decidir  os  recursos,  encaminhando  à  autoridade

competente quando mantiver sua decisão;

X – indicar o vencedor do certame;

XI – adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

XII – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XIII  –  encaminhar  o  processo  devidamente  instruído  à  autoridade  superior  e

propor a homologação.

77..22.. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou da

área responsável, a fim de subsidiar sua decisão.

CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO  NNOO  SSIISSTTEEMMAA  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO

77..33.. Para  acesso  ao  sistema eletrônico,  os  interessados  em participar  do  Pregão

Eletrônico  deverão  dispor  de  chave  de  identificação  e  senha  pessoal,  ambas

intransferíveis  e  de  responsabilidade única do Usuário,  obtidas  junto ao Portal  de

Compras Públicas.

77..44.. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do Usuário ou

por iniciativa do Portal de Compras Públicas. 

77..55.. É de exclusiva responsabilidade do Usuário o sigilo da senha, bem como seu uso

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo

ao Portal de Compras Públicas ou ao Município de Fraiburgo a responsabilidade por

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

77..66.. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema

eletrônico implica a  responsabilidade legal  pelos  atos  praticados,  a  presunção de

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico,

bem como a aceitabilidade no que se refere as regras dos editais eletrônicos que

escolher participar.

PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO

77..77.. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha

pessoal  e  intransferível  do  representante  credenciado  e  subsequente

encaminhamento da proposta de preços e concomitantemente os documentos de
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habilitação  exigidos  no  Edital,  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,

observados data e horário limite estabelecidos.

77..88.. Caberá  à  licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou

de sua desconexão.

77..99.. A participação da licitante  nesta  Licitação implica em aceitação de todos os

termos  deste  Edital,  e  obrigará  o  proponente  vencedor  a  entrega  dos  itens  nas

condições, locais e prazos definidos.

PPRROOPPOOSSTTAA  EE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  DDEE  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  NNOO  SSIISSTTEEMMAA  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO

77..1100.. O  encaminhamento  de  proposta  concomitantemente  os  documentos  de

habilitação  exigidos  no  Edital,  para  o  sistema  eletrônico  pressupõe  o  pleno

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e execução do contrato

previstas no Edital.  A Licitante será responsável por todas as transações que forem

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras

suas propostas, lances e aceitação das regras de cumprimento de suas obrigações.

77..1111.. No  preenchimento  da  proposta  eletrônica  deverão,  obrigatoriamente,  ser

informadas, no campo próprio, as especificações, preços unitário e totais de todos os

itens ofertados. 

77..1122.. O objeto deverá estar total e estritamente dentro das especificações contidas

para o Edital.

77..1133.. Fica vetada a identificação da Empresa em qualquer campo da proposta,  tal

como  timbres,  abreviações  (relacionadas  a  empresas),  telefones  e  etc.,  o

descumprimento do mesmo acarretará na desclassificação prévia da Empresa.

77..1144.. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente os documentos de

habilitação exigidos no Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a

data  e  horário  indicados  no  preâmbulo  deste  Edital,  quando então  encerrar-se-á

automaticamente a fase de recebimento de propostas.

77..1155.. A  licitante  deverá  declarar,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que

cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitação,  e  que  sua  proposta  está  em

conformidade com as exigências do Edital.

77..1166.. A licitante  enquadrada  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte

deverá declarar,  sob pena de decair seu Direito de Pequena Empresa,  em campo

próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC Federal nº 123/2006,

para fazer jus aos benefícios previstos na lei.
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77..1177.. A declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação,  à

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa

de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital e nas demais

legislações brasileiras.

77..1188.. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

77..1199.. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital e nas demais legislações

brasileiras.

77..2200.. Até a data limite para a apresentação da proposta, a licitante poderá retirar ou

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhada.

Após a data  limite,  não poderá haver desistência  da proposta,  salvo aceitação de

justificativa pelo Município de Fraiburgo.

77..2211.. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para

acesso público após o encerramento do envio de lances.

77..2222.. O  prazo  de  validade  da  proposta  de  preços  não  poderá  ser  inferior  a  60

(sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais. 

77..2233.. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos

necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, encargos sociais e

inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada

ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da

Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho

e  responsabilidade  civil  por  quaisquer  danos  causados  a  terceiros  ou  dispêndios

resultantes  de  impostos,  taxas,  regulamentos  e  posturas  municipais,  estaduais  e

federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto

desta Licitação. 

77..2244.. Para composição do preço unitário e total, os participantes deverão considerar

até  02  (dois)  dígitos  após  a  vírgula.  No  fornecimento  posterior,  a  totalização  do

pedido contabilizado (total  da Nota  Fiscal)  será  de  dois  dígitos  após a  vírgula.  Se

houve algum dígito a mais, não importa a quantidade, será desconsiderado.

77..2255.. A apresentação de proposta  importa  no compromisso,  pela licitante,  com o

cumprimento dos respectivos métodos de controle de qualidade e da sistemática de

certificação de conformidade, existentes atualmente, e qualquer incremento que seja

realizado pelas entidades de controle do Objeto desta Licitação, não importará em

custos a mais para o contrato, mesmo que a licitante precise entregar produto de

melhor qualidade.
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88.. AABBEERRTTUURRAA  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS  EE  FFOORRMMUULLAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  LLAANNCCEESS

88..11.. A  partir  do  horário  previsto  no  Edital  e  no  site

www.portaldecompraspublicas.com.br,  terá  início  a  sessão  pública  do  pregão,  na

forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a)

Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.

88..22.. Serão verificadas as propostas apresentadas e desclassificadas, motivadamente,

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste

Edital.

88..33.. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

88..44.. Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e

ordenadas por valor, de forma decrescente.

88..55.. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o

participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário

de  registro  e  valor,  mantendo-se  em  sigilo  a  identificação  de  todos  os  demais

ofertantes.

88..66.. Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes

ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em  campo  próprio  do

sistema eletrônico.

88..77.. Os  itens,  casos  existentes,  poderão  ser  disponibilizados  por  grupo,  para

otimização dos trabalhos do(a)  Pregoeiro(a)  e  da Equipe de Apoio e a  disputa de

lances poderá se estender para outros dias, se necessário.

88..88.. Poderão  ser  ofertados  lances  intermediários,  na  impossibilidade  de  cobrir  o

menor preço, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de

qualquer lance válido. 

88..99.. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele

que for recebido e registrado em primeiro lugar.

88..1100.. Fica  a  critério  do(a)  Pregoeiro(a)  a  autorização  da  correção  de  lances  com

valores digitados errados ou situação semelhante.

88..1111.. No  caso  de  desconexão  com  o(a)  Pregoeiro(a),  no  decorrer  da  etapa

competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer

acessível  às  licitantes  para  a  recepção  dos  lances,  retornando  o(a)  Pregoeiro(a),

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

88..1122.. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do

Pregão,  na  Forma  Eletrônica  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após

comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de

mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.
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((MMOODDOO  DDEE  DDIISSPPUUTTAA  AABBEERRTTOO))

88..1133.. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa

“aberto”,  em  que  as  licitantes  apresentarão  lances  públicos  e  sucessivos,  com

prorrogações.

88..1144.. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

88..1155.. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será

de  dois  minutos  e  ocorrerá  sucessivamente  sempre  que  houver  lances  enviados

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

88..1166.. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão

pública encerrar-se-á automaticamente.

88..1177.. Encerrada  a  fase  competitiva  sem  que  haja  a  prorrogação  automática  pelo

sistema,  poderá  o  (a)  Pregoeiro  (a),  assessorado  (a)  pela  equipe  de  apoio,

justificadamente,  admitir  o  reinício  da  sessão  pública  de  lances,  em  prol  da

consecução do melhor preço.

88..1188.. O  sistema  informará  a  proposta  de  menor  preço  imediatamente  após  o

encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão

pelo pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.

88..1199.. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação exigidos neste

Edital concomitantemente com a proposta, acarretará nas sanções previstas no item

16.10, deste Edital, podendo o (a) Pregoeiro (a) convocar a empresa que apresentou a

proposta ou o lance subsequente.

88..2200.. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor

desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o

lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante,

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta

ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o (a) Pregoeiro(a) poderá negociar

com o participante para que seja obtido preço melhor.

88..2211.. Caso não sejam apresentados lances,  será verificada a conformidade entre a

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

88..2222.. O(A)  Pregoeiro (a)  poderá convocar  a licitante para enviar documento digital

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo

de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

88..2222..11.. O  prazo  estabelecido  poderá  ser  prorrogado  pelo(a)  Pregoeiro(a)  por

solicitação escrita e justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo,

e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).
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88..2222..22..Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo  Pregoeiro,  como

complementares,  destacam-se  os  que  contenham  as  características  do

material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,

além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou

propostas,  encaminhados  por  meio  eletrônico,  declarações,  certidões  e

outros documentos exigidos do vencedor, ou, se for o caso, por outro meio e

prazo  indicados  pelo  Pregoeiro,  sem  prejuízo  do  seu  ulterior  envio  pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

88..2233.. Constatando  o  atendimento  das  exigências  fixadas  no  Edital  e  inexistindo

interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de

menor preço que foi habilitado.

88..2244.. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da

Lei Complementar nº 123/06, o Pregoeiro (a) aplicará os critérios para o desempate

em favor da ME/EPP, desde que tenha o fornecedor tenha declarado esta opção no

Cadastramento junto ao Portal de Compras Públicas. Após o desempate, poderá o

pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência

definido  pela  administração  pública.  Se  aceita  a  referida  diminuição  para  o  valor

estimado, será Declarada Vencedora no Pregão, do contrário, poderá ser negociado

valor com as empresas subsequentes.

88..2255.. Será  concedido  prioridade  de  contratação  nas  situações  em  que  as  ofertas

apresentadas pelas  mmiiccrrooeemmpprreessaass  ee  eemmpprreessaass  ddee  ppeeqquueennoo  ppoorrttee  sseeddiiaaddaass  llooccaall  oouu

rreeggiioonnaallmmeennttee sejam iigguuaaiiss  oouu  aattéé  1100%%  ((ddeezz  ppoorr  cceennttoo))  ssuuppeerriioorreess  aaoo  mmeennoorr  pprreeççoo;

88..2255..11..  Terá o direito de ofertar o primeiro lance do desempate, a Microempresa ou

a Empresa de Pequeno Porte sediada local ou regionalmente que estiver com

preço  imediatamente  anterior  ao  da  primeira  empresa  previamente

classificada, conforme divulgado no chat;

88..2255..11..11.. Caso oferte o lance de desempate, este deverá ser obrigatoriamente

menor  do  que  o  lance  ofertado  pela  empresa  previamente

classificada;

88..2255..22..  Na  hipótese  da  não  contratação  da  Microempresa  ou  da  Empresa  de

Pequeno Porte sediada local  ou regionalmente, com base no item acima,

serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se  enquadrem  na

situação de prioridade do caput, na ordem classificatória, para o exercício do

mesmo direito;

88..2255..33..  Decairá do direito de ofertar o lance a MPE ou EPP local/regional que não

realizar este procedimento dentro de 5 (cinco) minutos;

99.. PPRROOPPOOSSTTAA  FFIINNAALL  EESSCCRRIITTAA
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99..11.. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro (a), via sistema, a Proposta de

Preços adequada ao último lance ofertado, após a negociação, no prazo de 02 (duas)

horas,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos  complementares,  quando

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, podendo

ser utilizado o modelo constante (conforme modelo ANEXO II).

99..11..11.. O prazo previsto para apresentação da proposta final  poderá ser dilatado,

devidamente justificado e a critério do pregoeiro.

NNAA  PPRROOPPOOSSTTAA  EESSCCRRIITTAA,,  VVIIAA  SSIISSTTEEMMAA,,  DDEEVVEERRÁÁ  CCOONNTTEERR::  

I – o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ

e da Inscrição Estadual, número de telefone e e-mail;

II – datas em suas folhas, devidamente assinadas e rubricadas pelo seu representante

legal;

III – nos preços propostos, a inclusão de todos os custos diretos e indiretos necessários

à perfeita execução do objeto, composição do BDI,  encargos sociais e inclusive as

despesas  com  materiais  e/ou  equipamentos,  aquisição,  transporte,  mão  de  obra

especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas,

encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística

do  trabalho  e  responsabilidade  civil  por  quaisquer  danos  causados  a  terceiros  ou

dispêndios  resultantes  de  impostos,  taxas,  regulamentos  e  posturas  municipais,

estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa

do objeto desta Licitação;

IV – o prazo de validade da proposta de preços,  que não poderá ser inferior a 60

(sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

V – discriminação, em moeda corrente nacional, dos preços dos itens, limitados a 02

(duas) casas decimais para os centavos; 

VI – valor unitário e valor total com a quantidade estimada para cada item/subitem e o

valor total global;

VII – todos os subitens devem ser cotados dentro do  LOTE proposto, sob pena de

desclassificação da licitante proponente;

VIII – conter prazo de execução/entrega na forma exigida, de acordo com o Anexo I;

IX – dados bancários, dados do representante legal, declaração de domicílio eletrônico

e declaração de assinatura por certificação digital, (conforme modelo ANEXO III).

1100.. DDAA  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO
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1100..11.. Toda  a  documentação  de  habilitação  deverá  ser  encaminhada

concomitantemente com a proposta de preços, na forma prevista neste Edital, em

formato digital, exclusivamente por meio do sistema.

1100..22.. Para  habilitação  na  presente  licitação  será  exigido  o  encaminhamento  via

sistema dos seguintes documentos:

1100..22..11.. HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  JJUURRÍÍDDIICCAA

I – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências

do Novo Código Civil), a alteração contratual referente à mudança de razão social, na

hipótese de haver a referida mudança,  bem como a última alteração,  devidamente

registrado,  em se tratando de sociedades comerciais,  e,  no caso de sociedade por

ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;

II  –  caso  seja  representada  por procurador,  este  deverá  apresentar  procuração  ou

documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante, cópia do respectivo

RG - Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, a

fim de comprovar os poderes do outorgante;

III  –  declaração  de  Cumprimento  Pleno  dos  Requisitos  de  Habilitação,  conforme

modelo (ANEXO IV);

Obs.: Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na

habilitação, fazer constar tal ressalva, comprovando essa condição.

IV  –  a  condição  de  Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte,  para  efeito  de

tratamento  diferenciado  previsto  na  Lei  Complementar  n°  123/2006,  deverá  ser

comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

a) empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:

Comprovação de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita

Federal, http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21;

b) declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu procurador, de não

haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar

Federal 123/06, (conforme modelo ANEXO V).

c) os documentos relacionados nos subitens anteriores, para efeito de comprovação

da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos

pela Certidão expedida pela Junta Comercial.

d)  esta  Certidão  terá  validade  até  o  prazo  de  120  (cento  e  vinte)  dias  após  o

encerramento do exercício. 

V – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
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1100..22..22.. HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  FFIISSCCAALL  EE  TTRRAABBAALLHHIISSTTAA

I – certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa

da União;

II – prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

III – prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante;

IV – prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF);

V  –  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,

mediante  a  apresentação  de  Certidão  Negativa,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº

12.440/2011;

1100..22..33.. QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EECCOONNÔÔMMIICCOO  FFIINNAANNCCEEIIRRAA

I  –  Certidão(ões)  Negativa(s)  de  Pedido  de  Recuperação  Judicial  ou  Concordata,

expedida(s) até 60 (sessenta) dias antes da data limite para apresentação das propostas,

a(s) qual(is) deve(m) ser expedida(s) pela Corregedoria ou por órgão correspondente do

Estado ou do Distrito Federal, ou do Fórum da Comarca, onde está sediada a empresa.

Obs:  As empresas sediadas no Estado de Santa Catarina devem verificar as exigências

do Poder Judiciário, quanto à expedição da(s) certidão(ões) nos sistemas SSAAJJ  ee      EE    pprroocc    

(1º grau), para fins de validade;

II  –  No caso  de  empresas  que  estejam  em  recuperação  judicial  a  extrajudicial,  as

mesmas deverão apresentar:

a) Documentos que demonstre seu Plano de recuperação, já homologado pelo juízo

competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira,

inclusive,  pelo  atendimento  de  todos  os  requisitos  de  habilitação  econômico-

financeiras estabelecidos no edital.

a.1)  O pregoeiro e a Equipe de Apoio poderão promover diligência junto ao Poder

Judiciário, para obtenção de informações atualizadas quanto ao bom andamento do

plano de recuperação

1100..22..44.. DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO expressa de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII

do  art.  7º  da  Constituição  Federal,  de  acordo  com  o  que  estabelece  o

Decreto Federal nº 4.358, de 05/09/2002, (conforme modelo ANEXO VI).

1100..22..55.. DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO emitida  pela  empresa  atestando  que  não  possui  em  seu

quadro societário servidor público ou da ativa, parlamentar ou empregado de

empresa  pública  ou  de  sociedade  de  economia  mista  (conforme modelo

ANEXO VII).
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1100..22..66.. DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO   de  comprovação  de  conhecimento  das  especificações  e

normas para execução dos serviços  (conforme modelo ANEXO VIII).

1100..33.. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar os

documentos referentes à regularidade fiscal. Todavia, apresentada a documentação,

eventual restrição poderá ser sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser

prorrogado por igual  período a critério da Administração,  após a lavratura da Ata,

como condição para a assinatura do contrato, na forma das  Lei Complementar nº

123/06.

1100..33..11.. A não regularização da documentação no prazo previsto acima,  implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no

art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado ao Município de Fraiburgo

convocar os Fornecedores, na ordem de classificação, para a assinatura do

Contrato, ou revogar a Licitação.

1100..44.. Os  documentos  devem  apresentar  prazo  de  validade;  e  quando  solicitados

fisicamente, poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente

autenticada ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para

autenticação  pelo(a)  Pregoeiro(a)/Equipe  de  Apoio.  Não  serão  aceitas  cópias  de

documentos ilegíveis.

1100..55.. Em qualquer hipótese referida neste Edital, não serão aceitos documentos com

prazo de validade vencido,  bem como não serão aceitos,  em nenhuma hipótese,

“protocolo” de documento necessário à habilitação. 

1100..55..11.. Os  documentos  apresentados  sem  prazo  de  validade  serão  considerados

válidos por 120 (cento e vinte) dias após a sua expedição.

1111.. OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDAA  VVEENNCCEEDDOORRAA

1111..11.. As obrigações da vencedora estão previstas na minuta da Ata de Registro de

Preços, integrante deste edital.

1122.. DDOOSS  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  JJUULLGGAAMMEENNTTOO  EE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO

1122..11.. A  presente  Licitação  será  adjudicada  à  licitante  que  apresentar  proposta  de

MMEENNOORR   PPRREEÇÇOO,,   JJUULLGGAAMMEENNTTOO   PPOORR   LLOOTTEE,  desde  que  atendidas  às  demais

exigências deste Edital.

1133.. DDAA  IIMMPPUUGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEDDIITTAALL

1133..11.. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 3

(três)  dias  úteis  antes  da  data  designada  para  a  realização  do  Pregão,  até  o  dia

28/10/2022 (sexta-feira), 09:00 h, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou

irregularidades que entende viciarem o mesmo.
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1133..11..11..  Será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de meio eletrônico,

através  da  PLATAFORMA  ELETRÔNICA:

www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso  Identificado”,  ou  através  de

peça  original  protocolada  por  meio  físico,  junto  ao  Departamento  de

Compras e Licitações (Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, Fraiburgo, SC.

CEP 89.580-000).

1133..22.. Caberá  ao(à)  Pregoeiro(a)  decidir,  no  prazo  de  2  (dois)  dias  úteis,  sobre  a

Impugnação interposta no que se refere aos procedimentos de Licitação, e a equipe

técnica quanto a avaliações dos produtos, normas e outros temas que não sejam de

responsabilidade do(a) Pregoeiro(a).

1133..33.. Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados,

reabrindo-se  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto,  quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

1133..44.. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser

envidados  ao(a)  Pregoeiro(a),  até  03 (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio

do  Sistema  Portal  de  Compras  Públicas  no  endereço  eletrônico

www.portaldecompraspublicas.com.br  .  

1133..55.. O (A)  Pregoeiro  responderá  aos  pedidos de  esclarecimento no  prazo  de 02

(dois)  dias  úteis,  contado da data  de  recebimento do pedido,  e  poderá  requisitar

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

1133..66.. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e

vincularão os participantes e a administração.

1144.. DDAA  AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  EE  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO

1144..11.. As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes no Registro de

Preços a serem firmadas entre a Administração, o Órgão Participante e o Fornecedor

serão  formalizadas  através  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  sendo que  o  pprraazzoo   ddee

vvaalliiddaaddee  ddoo  RReeggiissttrroo  ddee  PPrreeççooss  sseerráá  ddee  1122  ((ddoozzee))  mmeesseess  aa  ppaarrttiirr  ddaa  ssuuaa  aassssiinnaattuurraa..

1144..22.. O fornecedor classificado em 1° (primeiro) lugar e devidamente habilitado, será

convocado a firmar a Ata de Registro de Preços com o  Município de Fraiburgo, no

prazo de 3 (três) dias úteis após a homologação, podendo o prazo ser prorrogado

uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra

motivo  justificado  aceito  pela  Administração  municipal,  devendo  o  proponente

manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal.

1144..33.. Na  hipótese  do  vencedor  da  licitação  não  comprovar  as  condições  de

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, sem prejuízo das

multas  previstas  em edital  e  no  contrato  e  das  demais  cominações  legais,  outro
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licitante poderá ser convocado, nos termos previstos no edital, respeitada a ordem de

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar a

ata de registro de preços.

1144..44.. Observados  os  critérios  e  condições  estabelecidas  neste  Edital  e  o  preço

registrado, a Administração poderá comprar de mais de um fornecedor registrado,

segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem

e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível

com o solicitado pela Administração. 

1144..55.. A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  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.

1155.. DDOOSS  PPRREEÇÇOOSS  RREEGGIISSTTRRAADDOOSS

1155..11.. Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

1155..22.. O  beneficiário  do  registro  de  preços,  em  função  da  dinâmica  do  mercado,

poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação

formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do

pedido. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30

(trinta)  dias  a  contar  da  entrega  completa  da  documentação  comprobatória,  o

fornecimento  do  serviço,  quando  solicitado  pela  administração,  deverá  ocorrer

normalmente, pelo preço registrado em vigor.

1155..33.. Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do

equilíbrio  econômico-financeiro,  quando  for  comprovado  que  o  particular  está

submetido a uma condição prejudicial em decorrência de algum fato gerador, tais

como: fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que

sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução

do ajustado; caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea

econômica extraordinária e extracontratual.

1155..44.. Cabe ao fornecedor demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o

reequilíbrio  econômico-financeiro,  os  efeitos  gerados  e  a  repercussão  sobre  a

execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À

administração, por meio de seu setor financeiro, compete averiguá-los integralmente

e  atestá-los,  analisando  o  vínculo  de  causalidade  entre  o  evento  ocorrido  e  a

majoração dos encargos do contratado.
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1155..55.. O fornecedor deve comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro; Apurar o

valor a ser modificado (mediante apresentação de planilhas de custos); e apresentar

documentação  de  suporte  (pareceres,  laudos,  pesquisas  de  preços  e  perícias,

notícias).

1155..66.. O Requerimento/Pedido deve ser formal, fundamentado, com documentos de

suporte, indicando de forma clara objetiva o item ou objeto que está desequilibrado e

apuração  do  valor  requisitado.  Requisitos  mínimos  para  o  requerimento:  a)

identificação  da  empresa;  b)  identificação  de  contato  (telefone/e-mail);  c)

identificação do objeto;  d)  identificação do nº do contrato;  e)  fundamentação;  f)

instrução: por meio de documentos hábeis e contemporâneos (realidade dos preços

no  momento  inicial  da  contratação  e  demonstração  do  momento  atual

desequilibrado).  Ex.  Notas  fiscais  de  aquisição;  Composição  de  Custos;  Notícias;

Pareces Técnicos; Cálculos contábeis; g) pedido apurando o valor requisitado.

1166.. DDAASS  AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS  DDAA  AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS

1166..11.. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições

contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1166..22.. O  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em  decorrência  de  eventual  redução

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens

registrados,  cabendo  ao  Órgão  Gerenciador  da  Ata  promover  as  necessárias

negociações junto aos fornecedores. 

1166..33.. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,  tornar-se

superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

I – convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua

adequação ao praticado pelo mercado. 

II  –  frustrada  a  negociação,  o  fornecedor  será  liberado  do  compromisso

assumido., e

III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

1166..44.. 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: 

I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,

confirmando  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes  apresentados,  e  se  a

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, e.

II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
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1166..55.. 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.

1177.. DDOO  CCAANNCCEELLAAMMEENNTTOO  DDOO  RREEGGIISSTTRROO  DDOO  FFOORRNNEECCEEDDOORR

1177..11.. A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito,

facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:

I – Pela Administração, quando:

a) houver atraso injustificado na entrega por mais de 10 (dez) dias ou por mais

de 2 (duas) vezes;

b) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que

der origem ao registro de preços; 

c) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou

não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido,  se a

Administração não aceitar sua justificativa; 

d) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do

registro de preços; 

e)  em qualquer das  hipóteses  de  inexecução total  ou parcial  do  contrato

decorrente do registro de preços; 

f)  os  preços  registrados  se  apresentarem  superiores  aos  praticados  pelo

mercado; 

g) por razões de interesse público, devidamente fundamentado; 

II  – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar

impossibilitado de cumprir as  exigências do instrumento convocatório que deu

origem ao registro de preços. 

1177..22.. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o

eximirá  da  obrigação  de  contratar  com  a  Administração,  se  apresentada  com

antecedência de 15 dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento

ou de prestação de serviços pelos preços registrados, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas

as razões do pedido;

1177..33.. Cancelado  o  registro  com  o  fornecedor,  ou  não  havendo  êxito  nas

negociações, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados

visando oportunidade de negociação para celebração de nova Ata de Registro de

Preços.
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1188.. DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS,,  PPEENNAALLIIDDAADDEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  EE  RREESSCCIISSÃÃOO  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO

DDEECCOORRRREENNTTEE  DDAA  AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS

1188..11.. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de

forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção

de recorrer,  em campo próprio do sistema no prazo de 30 (trinta) minutos, quando

do deferimento lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação

das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se

desejarem, apresentar suas contrarrazões, no mesmo prazo, contado da data final do

prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa

dos seus interesses.

1188..11..11.. Será  admitido  Recurso  por  intermédio  de  meio  eletrônico,  através  da

PLATAFORMA ELETRÔNICA:  www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso

Identificado”,  ou  peça  original  protocolada  por  meio  físico,  junto  ao

Departamento  de  Compras  e  Licitações  (Avenida  Rio  das  Antas,  nº  185,

Centro, Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000).

1188..22.. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção

de recorrer, nos termos  acima, importará na decadência desse direito, ficando o(a)

Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

1188..33.. O(s)  recurso(s),  porventura  interposto(s),  não  terá(ão)  efeito  suspensivo  e

será(ão) dirigido(s) à Autoridade Superior, por intermédio do(a) Pregoeiro(a),  o qual

poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias ou, nesse período, encaminhá-

lo(s) à Autoridade Superior, devidamente informado(s), para apreciação e decisão em

igual prazo (5 dias úteis) – aplicação subsidiária ao Art. 109 § 4º da Lei 8.666/93.

1188..44.. Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da Licitação

submetido ao à Autoridade Superior para o procedimento de homologação com a

devida adjudicação, do objeto desta Licitação à(s) vencedora(s).

1188..55.. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente dentro do prazo de 03 (três) dias, a contar da convocação,

caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sujeitando  a

adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas.

1188..66.. De  acordo  com  o  estabelecido  no  artigo  77,  da  Lei  Federal  n.  8.666/93,  a

inexecução total  ou parcial  do contrato decorrente da Ata  de  Registro de  Preços

enseja  sua rescisão,  constituindo,  também, motivo para o rompimento do ajuste,

aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

1188..66..11.. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata

de Registro de Preços, poderá o Município de Fraiburgo aplicar ao fornecedor

as seguintes sanções:
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I – advertência;

II  – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de

contratar com o  Município de Fraiburgo,  por prazo não superior a 02 (dois)

anos;

III – por atraso ou paralisação da execução superior a 10 (dez) dias do prazo

de execução dos serviços, fica o  fornecedor  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  11°  (décimo  primeiro)  dia  de  atraso  até  o  efetivo

cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;

IV – 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;

V –  transcorridos  30  (trinta)  dias  do  prazo  de  execução  estabelecido  no

contrato,  será  considerado rescindido  o Contrato,  cancelada  as  Ordens  e

Serviços e aplicada multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total,

calculada sobre o valor do contrato;

VI – dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao Município

de Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de perdas e danos

conforme  o  caso,  após  Processo  Administrativo  de  reconhecimento  da

responsabilidade;

VII – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de

Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição.

1188..77.. A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação,

terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome

da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do

artigo 87, da Lei Federal n. 8.666/93.

1188..88.. Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da

multa  será  automaticamente  descontado  dos  pagamentos  devidos  pela

CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

1188..99.. A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor

correspondente à multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos

valores do pagamento suspenso.

1188..1100.. Nos  termos  do  art.  7º  da  Lei  Federal  n.  10.520/2002,  ao  proponente  que

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato,

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a Licitação, que

ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta,

21



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 769

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

falharem  ou  fraudarem  na  execução  do  contrato,  comportarem-se  de  modo

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito

prévio da citação e da ampla defesa,  ficará impedido de licitar e contratar com o

Município  de  Fraiburgo,  pelo  prazo  de  02  (dois)  anos,  enquanto  perdurarem  os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até

30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

1188..1111.. O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a)  por  ato  unilateral,  escrito,  do  CONTRATANTE,  nos  casos  enumerados  nos

incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de

no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes,

resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;

d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou

contratuais,  assegurado  ao  CONTRATANTE  o  direito  de  rescindir  o  Contrato  a

qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

1188..1122.. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e

garantido o contraditório e a ampla defesa.

1199.. DDAASS  AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS  CCOONNTTRRAATTUUAAIISS

1199..11.. O Contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art.

65 da Lei Federal nº 8.666/93.

2200.. DDOO  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

2200..11.. As condições de pagamento estão previstas na minuta da Ata de Registro de

Preços, integrante deste edital.

2211.. DDAA  AASSSSIINNAATTUURRAA  EELLEETTRRÔÔNNIICCAA  

2211..11.. A assinatura da Ata de Registro de Preços e demais documentos vinculados a
este  instrumento,  serão  realizados  eletronicamente,  mediante  login  e  senha,
devendo  o(s)  representante(s)  legal(is)  do(s)  proponente(s)  providenciar(em)  a  sua
assinatura eletrônica externa, de acordo com Lei Federal nº 14.063/2020, Lei Federal
14.129/2021 e Decreto Municipal nº 176/2021.

2211..22.. O  representante  legal  da  proponente  interessada  em participar  do  processo
poderá  providenciar  a  solicitação  de  usuário  externo  certificado  para  assinatura
eletrônica.

2211..33.. É  de  responsabilidade  exclusiva  do  representante  legal  da  proponente
interessada a solicitação da criação da assinatura eletrônica.
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2222.. DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  

2222..11.. Caberá ao  Município  de Fraiburgo  a  prática  de  todos os  atos  de  controle  e

administração do sistema.

2222..22.. A Ata de registro de Preços poderá originar Termo Contratual ou instrumentos

hábeis  de  contratação tais  como:  Carta  Contrato,  Nota de empenho de despesa,

Ordem de Compra, Ordem de execução de serviço outro documento equivalente.

2222..33.. A Empresa vencedora deverá declarar ao  Município de Fraiburgo (ANEXO III) o

domicílio  eletrônico  o  qual  será  destinado  ao  gerenciamento  do  Contrato  e

recebimento  das  ordens  de  serviços/compras,  alerta  de  avisos,  notificações  e

decisões administrativas.

2222..44.. Nenhuma  indenização  será  devida  às  licitantes  pela  elaboração  e/ou

apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

2222..55.. O prazo para apresentação de amostra poderá ser prorrogado por uma única

vez, limitado ao mesmo período originário, mediante prévio requerimento escrito e

fundamentado do licitante vencedor, com a comprovação formal de suas alegações,

desde que acolhida a justificativa e seja expressamente autorizado pelo responsável

pela emissão do laudo de aceitabilidade.

2222..66.. O  resultado  desta  Licitação  estará  à  disposição  dos  interessados,  no

Departamento de Compras e Licitações do Município, logo após sua homologação e

disponíveis  na  plataforma eletrônica  do  Portal  de  Compras  Públicas  e  na  página

oficial do Município de Fraiburgo, www.fraiburgo.  atende.net  .

2222..77.. Detalhes não citados referentes à prestação dos serviços, mas que a boa técnica

leve  a  presumir a  sua  necessidade,  não  deverão  ser omitidos,  não  sendo aceitas

justificativas para sua não apresentação.

2222..88.. A Autoridade Superior do certame poderá revogar a Licitação em face de razões

de  interesse  públicos  derivados  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

2222..99.. O(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários,

devendo ser enviados ao pregoeiro, até  0033  ((ttrrêêss))  ddiiaass  aanntteerriioorreess à data fixada para

abertura da sessão pública, prioritariamente por meio eletrônico via portal indicado

neste Edital, bem como irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira,

das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, através dos telefones (49)

3256-3000 (ramais: 3001/3039), ou pessoalmente no Departamento de Compras e

Licitações (Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000).
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2222..1100.. Não cabe ao Portal de Compras Públicas ou ao Município de Fraiburgo qualquer

responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com  a licitante,  em

especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de

serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

2222..1111.. O(a)  Pregoeiro(a)  e  Equipe  de  Apoio  foram  nomeados  através  de  Decreto

Municipal publicado no diário oficial.

2222..1122.. São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:

I. ANEXO I – Termo de Referência;

II. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços e Planilha de Custos e Formação de

Preços;

III. ANEXO  III  –  Dados  bancários,  dados  do  representante  legal,  declaração  de

domicílio  eletrônico  da  Empresa  e  declaração  de assinatura  por certificação

digital;

IV. ANEXO IV – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação;

V. ANEXO V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

VI. ANEXO  VI –  Declaração  de  Cumprimento  do  artigo  7º,  inciso  XXXIII,  da

Constituição da República Federativa do Brasil;

VII. ANEXO VII – Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor

público  ou  da  ativa,  parlamentar  ou  empregado de  empresa  pública  ou  de

sociedade de economia mista; 

VIII. ANEXO  VIII  – Comprovação de Conhecimento das Especificações e Normas

para a Execução dos Serviços;

IX. ANEXO IX – Minuta da Ata de Registro de Preços.

Fraiburgo (SC), 19 de outubro de 2022.

[Assinado Eletronicamente]

RRUUII  CCAARRLLOOSS  BBRRAAUUNN

Secretário de Administração e Planejamento

Decreto nº 337/2017
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AANNEEXXOO  II

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7700//22002222  ––  PPMMFF

TTEERRMMOO  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  

EEDDIITTAALL  CCOOMM  AA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  EEXXCCLLUUSSIIVVAA  DDEE  MMIICCRROO  EEMMPPRREESSAASS,,  EEMMPPRREESSAASS  DDEE
PPEEQQUUEENNOO  PPOORRTTEE  --  MMEE//EEPPPP

11  ––  OOBBJJEETTOO

1.1 – RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  PPAARRAA  FFUUTTUURRAA  EE  EEVVEENNTTUUAALL contratação de empresa do

ramo para gravação em fibra laser em placas em aço escovado em baixo-relevo de

numerações sequenciais e nomes de pessoas para identificação no Ossuário Municipal

de Fraiburgo, conforme ANEXO I, termo de referência deste Edital. 

22  ––  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA  

2.1  –  Facilitar  a  localização  do  jazigo  por  parte  dos  colaboradores  para  abertura,

sepultamento ou exumação, e aos visitantes, concessionários e seus familiares quando

a visitação do local.

Com vista ao atendimento do princípio da LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014,

aplicam  os  benefícios  dos  arts.  47  e  48  quando  o  tratamento  diferenciado  e  a

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte for vantajoso para a

administração pública.

Aplicar os arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 
(….) 

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 
Complementar, a administração pública poderá realizar processo
licitatório: 

I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas  e  empresas  de pequeno porte
nos  itens  de  contratação  cujo  valor seja  de  até  R$  80.000,00
(oitenta mil reais); 

O que se observa é que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a participação das

ME/EPP  nas  licitações,  sendo  assim  é o  que  tínhamos  a  justificar  para  o

prosseguimento do certame, ocorrendo com Exclusividade para Microempresas  ou

Empresas de Pequeno Porte. 

33  ––  QQUUAANNTTIITTAATTIIVVOO//EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS

3.1 – Os quantitativos, especificações seguem na tabela abaixo:

LOTE 01

CÓD ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO

151283 11 200 UND. PLACAS EM AÇO ESCOVADO, GRAVADAS EM FIBRA LASER EM BAIX0-RELEVO, COM
NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 130 A 500, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 05 CM
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DE LARGURA X 08 CM DE ALTURA.

151284 22 200 UND.
PLACAS EM AÇO ESCOVADO, GRAVADAS EM FIBRA LASER EM BAIX0-RELEVO, COM
NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 130 A 500, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 20 CM
DE LARGURA X 10 CM DE ALTURA.

**  FFoonnttee  PPllaanniillhhaa  FFoorrmmaaççããoo  ddee  PPrreeççooss  ((DDeeccrreettoo  MMuunniicciippaall  nnºº  117755//22002211))..  

44  ––  DDAA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO    

4.1 – O objeto, deverá ser entregue pela Fornecedora de forma parcelada conforme a

necessidade do departamento, nos locais designados na Ordem de Compra;

4.2 – A entrega do objeto devera ser de até 10 (dez) dias contados do recebimento da

Ordem de Compra, de acordo com o número sequencial e imagem identificadas. 

4.3 – Os pedidos de fornecimento serão formalizados pelo Departamento de Compras

e Licitações do MUNICÍPIO;

4.4 – O objeto que não estiver acompanhado das respectivas notas fiscais, bem como
em desacordo com especificação e quantidades informadas, não serão recebidos;

4.5  –  Todas  as  despesas  relacionadas  com  as  entregas  correrão  por  conta  da
Fornecedora.

55  ––  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  DDAA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOO  OOBBJJEETTOO

5.1 –  A execução do presente Termo, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 será
acompanhada e fiscalizada pelos servidores designados pela Portaria 1854/2022.

66  ––  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  AACCEEIITTAABBIILLIIDDAADDEE

6.1 – A licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MMEENNOORR  PPRREEÇÇOO,,

JJUULLGGAAMMEENNTTOO   PPOORR   LLOOTTEE,,   desde  que  atendidas  às  exigências  do  Edital  e

independentemente se houver divergência no valor unitário com o valor total cotado.

77  ––  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDAA  VVEENNCCEEDDOORRAA

7.1 – Será de responsabilidade da vencedora todas as despesas relativas a prestação dos

serviços conforme previsto no Edital, bem como:

a)  fornecer  aammoossttrraass do  objeto  deste  Termo  de  Referência,  de  acordo  com  as

especificações exigidas;

b)  fornecer o objeto desta licitação,  nnaa  ffoorrmmaa,,   nnooss  llooccaaiiss,,   nnooss  pprraazzooss  ee  nnooss  pprreeççooss
estipulados na sua proposta;

c)  arcar  com  todas  as  despesas  relacionadas  com  o  fornecimento  do  objeto  da

presente Ata;

d) o FORNECEDOR é responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços. 

e)  são  de  responsabilidade  do  fornecedor  todos  os  encargos  sociais,  trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes dos serviços objeto do presente ajuste;
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f)  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as

obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação

exigidas na licitação (Art. 55, inc. XIII da Lei 8.666/93);

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte,  no  prazo  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  os  produtos,  em  que  se

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais

empregados, a critério da Administração;

h) enviar por  e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço

eletrônico  nnffee@@ffrraaiibbuurrggoo..sscc..ggoovv..bbrr    ,,  ddeevveennddoo  ccoonnssttaarr  nnaa  nnoottaa  fifissccaall  eelleettrrôônniiccaa       no item

“dados adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo

5, art. 36, VII, “a”;

88  ––  DDOOTTAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA

8.1 – As despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto do presente Termo,

correrão  a  conta  de  dotações  específicas  dos  orçamentos  dos  exercícios  de

2022/2023.

99  ––  DDOO  PPAAGGAAMMEENNTTOO

9.1  – O pagamento pela  aquisição do objeto,  será  feito  em favor da fornecedora,

mediante  depósito  bancário  em  sua  conta-corrente,  após  a  execução/entrega  dos

produto/serviços,  acompanhados do relatório dos serviços prestados  e da respectiva

Nota Fiscal Eletrônica e Arquivo XML.

9.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das

notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

9.3  –  A  forma  de  pagamento  será  até  1155   ((qquuiinnzzee))   ddiiaass   ssuubbsseeqquueenntteess   àà

eennttrreeggaa//pprreessttaaççããoo  ddooss  sseerrvviiççooss,, mediante e emissão da nota fiscal Eletrônica, arquivo

xml e relatório dos serviços prestados.

9.4  –  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  fornecedora  enquanto  pendente  de

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade

ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou

correção monetária.

1100  ––  VVIIGGÊÊNNCCIIAA

10.1 –  A presente Ata de Registro de Preços terá sua  vigência  de 12 (doze)  meses,

contados de sua assinatura.

1111  ––  DDAA  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAA  AAMMOOSSTTRRAA  

11.1  –   Após  a  classificação no processo  licitatório,  deverá  ser apresentada  AMOSTRA

FÍSICA de cada item, junto ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Fraiburgo/SC, na

Av. Rio das Antas, nº 185 – Centro, a fim de que se possa, antes de adjudicar o objeto,
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assegurar que produto ofertado pelo licitante  está em conformidade com as exigências

estabelecidas neste edital.

11.2  –   O  Pregoeiro  enviará  mensagem  através  da  Plataforma  Eletrônica  solicitando

apresentação das amostras a serem enviadas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o

encerramento da disputa dos lances;

11.3  –   Após  a  análise  das  amostras  pela  comissão técnica  será  emitido um

LLaauuddoo   ddee   AAcceeiittaabbiilliiddaaddee   de  aprovados/reprovados  e  considerações  para  o

presente certame, que será remetido para as devidas providências.

11.4 –  Não havendo a apresentação das amostras no prazo estabelecido, bem

como não sendo estas  aprovadas,  a  licitante  classificada provisoriamente  em

primeiro  lugar  será  desclassificada  do  certame,  sendo  então  solicitadas  e

examinadas as amostras das licitantes subsequentes, observadas rigorosamente

a ordem de classificação, nos termos previstos neste Edital;

11.5 –   A não apresentação de amostra no prazo estipulado, poderá ensejar a

aplicação das seguintes sanções: advertência. Se reincidente, aplicação de multa

de 5% do valor total estimado da contratação, limitado a R$ 5.000,00.

11.6 – Conforme art. 15 do Decreto Federal nº 10.024 e art. 10 do Decreto Municipal nº

29/2021, quando o valor estimado não constar no edital ele possuíra caráter sigiloso e

se tornará público apenas e imediatamente após encerramento do envio dos lances.

Fraiburgo(SC), 15 de setembro de 2022..

RRuuii  CCaarrllooss  BBrraauunn
SSeeccrreettáárriioo  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo

DDooccuummeennttoo  oorriiggiinnaall  eelleettrrôônniiccoo  aassssiinnaaddoo  ddiiggiittaallmmeennttee  ccoomm  aammppaarroo  nnaa  LLeeii  FFeeddeerraall  nnºº  1144..006633//22002200;;  LLeeii  FFeeddeerraall  nnºº  1144..112299//22002211
ee  DDeeccrreettoo  MMuunniicciippaall  nnºº  00117766//22002211,,  ddee  0055//0077//22002211..
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AANNEEXXOO  IIII

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7700//22002222  ––  PPMMFF

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS

MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente Licitação Pregão, na Forma

Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

11  ––  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNCCOORRRREENNTTEE::  

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

22  ––  PPRREEÇÇOO  

Deverá ser cotado, preço unitário e total 

PROPOSTA FINAL: R$ (Por extenso)

33  ––  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  

A proponente  declara  conhecer  os  termos  do  instrumento  convocatório  que  rege  a  presente

Licitação. 

PPRRAAZZOO  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  Vide minuta da Ata.

VVAALLIIDDAADDEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

PPRRAAZZOO  DDEE  VVIIGGÊÊNNCCIIAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  

Vide minuta da Ata.

OObbss..::   Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução

do objeto, composição do BDI, entrega nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas

com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos

auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística

do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de

impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário

para a execução total e completa do objeto desta Licitação 

LLOOCCAALL  EE  DDAATTAA  

NNOOMMEE  EE  AASSSSIINNAATTUURRAA  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  DDAA  EEMMPPRREESSAA  
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
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AANNEEXXOO  IIIIII

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7700//22002222  ––  PPMMFF

11..  DDAADDOOSS  BBAANNCCÁÁRRIIOOSS::

NNOOMMEE  DDOO  BBAANNCCOO  ((PPRREEFFEERREENNCCIIAALLMMEENNTTEE  BBAANNCCOO  DDOO  BBRRAASSIILL))::

CCIIDDAADDEE::

NNºº  DDAA  AAGGÊÊNNCCIIAA::

NNºº  DDAA  CCOONNTTAA  CCOORRRREENNTTEE  DDAA  EEMMPPRREESSAA::

22..  DDAADDOOSS  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL

NNOOMMEE  CCOOMMPPLLEETTOO::

CCAARRGGOO  OOUU  FFUUNNÇÇÃÃOO::

IIDDEENNTTIIDDAADDEE  NNºº::

CCPPFF//MMFF  NNºº..::

33..  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOMMIICCÍÍLLIIOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  DDAA  EEMMPPRREESSAA  EE--MMAAIILL::  

Declaramos  que o  Domicílio  Eletrônico  da  Empresa  para  o  recebimento  de  autorizações  de

fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é:

E-MAIL: 

OObbss..::  IInnffoorrmmaarr  aappeennaass  11  ((uumm))  ee--mmaaiill  ccoommoo  ddoommiiccíílliioo  eelleettrrôônniiccoo  ddaa  eemmpprreessaa..  HHaavveennddoo  mmaaiiss  ddee  uumm  ee--

mmaaiill  iinnffoorrmmaaddoo,,  sseerráá  ccoonnssiiddeerraaddoo  ssoommeennttee  oo  pprriimmeeiirroo  ddaa  lliissttaa..

44..  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  AASSSSIINNAATTUURRAA  PPOORR  CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDIIGGIITTAALL::

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário

da “Ata de Registro de Preços”, o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato “PDF”,

por certificação digital, caso assim solicitado.

LLooccaall  ee  DDaattaa  

NNoommee  ee  AAssssiinnaattuurraa  ddoo  RReepprreesseennttaannttee  ddaa  EEmmpprreessaa  
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AANNEEXXOO  IIVV

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7700//22002222  ––  PPMMFF

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  PPLLEENNOO  DDOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO

_________(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ________ CNPJ nº ____________________, sediada

em _____________(ENDEREÇO COMERCIAL)_______, declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de

17/07/2002,  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  para  sua  habilitação  no  presente  processo

licitatório.

OOBBSS  –– Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP que tenha alguma restrição na

documentação  fiscal  e  trabalhista,  como  por  exemplo:  estar  fora  do  prazo  da  validade  e/ou

comprove a situação irregular da empresa, ffaazzeerr  ccoonnssttaarr  ttaall  rreessssaallvvaa.

Fraiburgo (SC), ____< DATA> ________

__________________________________________________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

  CCaarriimmbboo  ddaa  eemmpprreessaa
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AANNEEXXOO  VV

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7700//22002222  ––  PPMMFF

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  DDEE

MMIICCRROOEEMMPPRREEEENNDDEEDDOORR  IINNDDIIVVIIDDUUAALL,,  MMIICCRROOEEMMPPRREESSAA  OOUU

EEMMPPRREESSAA  DDEE  PPEEQQUUEENNOO  PPOORRTTEE

                                                                                                                                                 , inscrita no CNPJ sob

o nº                                                                  , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)      ,

portador(a) da Carteira de Identidade nº                                                                     ,  do  CPF  nº

___________________ DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que

esta empresa, na presente data, é considerada:

((  ))  MMIICCRROOEEMMPPRREEEENNDDEEDDOORR  IINNDDIIVVIIDDUUAALL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar

nº 123, de 14/12/2006.

((  ))  MMIICCRROOEEMMPPRREESSAA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

((  ))  EEMMPPRREESSAA  DDEE  PPEEQQUUEENNOO  PPOORRTTEE,,  conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº

123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do

art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

                                           ,              de                                de     2022  .  

_____________________________

Assinatura e carimbo

Representante da empresa
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AANNEEXXOO  VVII

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7700//22002222  ––  PPMMFF

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOO  AARRTTIIGGOO  77ºº,,  IINNCCIISSOO  XXXXXXIIIIII,,  DDAA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA

RREEPPUUBBLLIICCAA  FFEEDDEERRAATTIIVVAA  DDOO  BBRRAASSIILL

_____________________________________________,  inscrito  no  CNPJ

n°_____________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)

Sr(a).__________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº__________________ e do

CPF nº ____________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo

27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,  perigoso ou

insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos (art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal).

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

.............................................

(data)

...............................................................................

(representante legal)

(* Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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AANNEEXXOO  VVIIII

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7700//22002222  ––  PPMMFF

_________(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ________ CNPJ nº ____________________, sediada

em  _____________(ENDEREÇO  COMERCIAL)_______,  declara,  sob  as  penas  da  Lei,  que  não

possui  em  seu  quadro  societário  servidor  público  ou  da  ativa,  ppaarrllaammeennttaarr ou  empregado  de

empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fraiburgo (SC), ____< DATA> ________

__________________________________________________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

 Carimbo da empresa
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AANNEEXXOO  VVIIIIII

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7700//22002222  ––  PPMMFF

MMOODDEELLOO  DDEE  CCOOMMPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  DDAASS  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  EE  NNOORRMMAASS

PPEERRTTIINNEENNTTEESS  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO

Declaro,  para os  devidos fins da Licitação referente ao Pregão, na forma Eletrônica – Edital  Nº

70/2022,  que  a  empresa  ________________________________________________,  tomou

conhecimento de todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para a

perfeita consecução do objeto do Edital supra. Local, ____ de _________ de 2022. 

_____________________________

Assinatura e carimbo

Representante da empresa
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AANNEEXXOO  IIXX

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7700//22002222  ––  PPMMFF

AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  NNºº  ......//22002222

Aos ….. e ….. dias do mês de …….. do ano de dois mil e …….. e ….. o  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE

FFRRAAIIBBUURRGGOO por meio do(a), pessoa jurídica de direito público, situado na Av. RIO DAS

ANTAS, Nº. 185. CENTRO, cidade de Fraiburgo, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº…….

, abaixo assinado, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 10.520/02, do

Decreto Municipal  nº  29/2021,  Decreto Municipal  nº  149/06 Decreto Municipal  nº

134/18,  bem  como  da  Lei  complementar  nº  123/06,  suas  alterações  e  demais

legislação,  aplicando-se,  subsidiariamente,  Lei  nº 8.666/93 suas  alterações e sendo

observadas  as  bases  e  os  fornecimentos  indicados  nesta  Ata,  aplicando-se

supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum

pertinentes. Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão …. do ….,

pelo período de ..., conforme consta no Anexo I do Edital do(a) Pregão …..., que passa a

fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas

propostas  foram  classificadas  no  certame.  Presentes  às  empresas  e  seus

representantes: 

……………………….. (preenchimento automático do sistema)

CCLLÁÁUUSSUULLAA  II  ––  DDOO  OOBBJJEETTOO  

11..   CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO::    (preenchimento automático do sistema),  em um prazo que se
estende.  (preenchimento automático do sistema)  a partir da assinatura do presente
contrato,  através  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  para  uso  da  (preenchimento
automático  do  sistema),  de  acordo  com  as  especificações  e  quantitativos  abaixo
estimados:

CCLLÁÁUUSSUULLAA  IIII  ––  DDAA  VVAALLIIDDAADDEE  DDOOSS  PPRREEÇÇOOSS  

2. A presente Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados
de sua assinatura, não sendo permitido prorrogação.

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será
obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de
Registro  de  Preços,  podendo  fazê-lo  através  de  outra  licitação  quando  julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas
detentoras,  ou,  cancelar a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma das  hipóteses  legalmente
previstas  para  tanto,  garantidos à  detentora,  neste  caso,  o  contraditório  e  a  ampla
defesa.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  IIIIII  ––  DDAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS

3. A presente Ata de Registro de Preços Será usado pelo Órgão gerenciador e Órgãos
participantes do procedimento licitatório.

3.1. O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é
o  relacionado  na  Cláusula  Primeira,  de  acordo  com  a  respectiva  classificação  no
Pregão …... Nº. .../20…
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3.2.  Em cada fornecimento de serviço(s)  decorrente desta Ata,  serão observadas as
cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão ……... Nº. ../20... e seus Anexos,
que a precederam e integram o presente instrumento de compromisso.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  IIVV  ––  DDOO  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

4.  O pagamento pela  aquisição do objeto da presente Ata  será  feito em favor dos
FORNECEDORES, mediante depósito bancário em sua conta-corrente, após a entregas
dos  materiais/prestação  de  serviços,  acompanhados  do  relatório  dos  serviços
prestados quando assim for,  assinados pelo responsável e da respectiva Nota Fiscal
Eletrônica e arquivo XML.

4.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das
notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

4.3 – A forma de pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias da entrega efetiva e
emissão da Nota Fiscal Eletrônica e do arquivo XML.

4.4 – Nenhum pagamento será efetuado aos FORNECEDORES enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou
correção monetária.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  VV  ––  DDAASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO,,  LLOOCCAALL  EE  PPRRAAZZOO  DDEE  EENNTTRREEGGAA.. 

5.1  –  OS  FORNECEDORES  deverão  realizar  a  entrega  dos  materiais/prestação  dos
serviços  conforme  a  necessidade,  no  prazo  e  no  local  informado  na
Solicitação/Ordem de Compra, durante os meses de vigência da Ata, nos locais e nas
quantidades descritas na Ordem de Compra quando da sua expedição.

5.2  –  Produto  que  não  estiver  em conformidade  com  o  solicitado  e  aprovado na
licitação deverá ser substituído,  num prazo de até  4488  ((qquuaarreennttaa  ee  ooiittoo))   hhoorraass,  sem
custos adicionais, e a empresa sofrerá as penalidades previstas neste instrumento.

5.3  –  Reserva-se  o  direito  de  realizar  os  pedidos  conforme  a  necessidade,  sem
definição de quantidades mínimas por Autorização.

5.4 – Mercadorias que não estiverem acompanhadas das respectivas notas fiscais, bem
como  em  desacordo  com  especificação  e  quantidades  informadas,  não  serão
recebidas.

5.5  –  As  Solicitações  e  Ordens  de  Compra  serão  emitidas  pelo  Departamento  de
Compras e Licitações do Município.

5.6 – Todas as despesas relacionadas com as entregas dos materiais/prestação dos
serviços, correrão por conta dos FORNECEDORES.

CCLLÁÁUUSSUULLAA   VVII   ––   DDAASS   SSAANNÇÇÕÕEESS   AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS   EE   RREESSCCIISSÃÃOO   DDOO   CCOONNTTRRAATTOO
DDEECCOORRRREENNTTEE  DDAA  AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS 

6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de
Registro de Preços, poderá o Município de Fraiburgo aplicar ao fornecedor as seguintes
sanções:

I – advertência; 

II – suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar
com o Município de Fraiburgo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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III  –  por  atraso  ou  paralisação  da  execução  superior  a  10  (dez)  dias  do  prazo  de
execução dos serviços, fica o fornecedor 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 11°
(décimo primeiro) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30
(trinta) dias; 

IV – 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 descumprimento; 

V – transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido no contrato, será
considerado rescindido o Contrato, cancelada as Ordens e Serviços e aplicada multa
de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato; 

VI  –  dependendo  do  descumprimento,  se  gerar  algum  prejuízo  ao  Município  de
Fraiburgo, poderá ser requerido do Contratado o valor de perdas e danos conforme o
caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade; 

VII  –  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  o  Município  de
Fraiburgo, enquanto perdurar os motivos da punição. 

6.2 – A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação,
terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da
CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo
87, da Lei Federal n. 8.666/93.

6.3  – Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da
multa  será  automaticamente  descontado  dos  pagamentos  devidos  pela
CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

6.4 – A Contratante suspenderá os pagamentos devidos à Contratada, até que o valor
correspondente  à  multa  seja  recolhido,  não  cabendo correção  ou  atualização  dos
valores do pagamento suspenso.

6.5  –  Nos  termos  do  art.  7º  da  Lei  Federal  n.  10.520/2002,  ao  proponente  que
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta  não celebrar o  contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa,  exigida para a Licitação,  que
ensejarem  o  retardamento  da  execução  do  certame,  não  mantiverem  a  proposta,
falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo,
fizerem declaração falsa  ou cometerem fraude fiscal,  garantido o direito  prévio  da
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de
Fraiburgo,  pelo  prazo  de  02  (dois)  anos,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta
por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

6.6 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93; 

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no
mínimo  30  (trinta)  dias,  não  cabendo  indenização  a  qualquer  uma  das  partes,
resguardado o interesse público; 

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
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d)  descumprimento,  por  parte  da  CONTRATADA,  de  suas  obrigações  legais  e/ou
contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer
tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6.7 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e
garantido o contraditório e a ampla defesa.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  VVIIII  ––  DDOO  RREEAAJJUUSSTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS 

7.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

7.2 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá
solicitar o reequilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal,
desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido.
Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias
a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do
serviço,  quando  solicitado  pela  administração,  deverá  ocorrer  normalmente,  pelo
preço registrado em vigor.

7.3 – Nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, é garantido a manutenção do
equilíbrio  econômico-financeiro,  quando  for  comprovado  que  o  particular  está
submetido a  uma condição prejudicial  em decorrência  de algum fato  gerador,  tais
como: fatos imprevisíveis ou previsíveis,  porém de consequências incalculáveis, que
sejam alheios a vontade das partes; fatos retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado; caso de força maior,  caso fortuito ou fato de príncipe,  configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.

7.4 – Cabe ao fornecedor demonstrar a superveniência dos eventos que autorizam o
reequilíbrio  econômico-financeiro,  os  efeitos  gerados  e  a  repercussão  sobre  a
execução do objeto, bem como o desequilibro na relação encargo/remuneração. À
administração, por meio de seu setor financeiro, compete averiguá-los integralmente e
atestá-los, analisando o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração
dos encargos do contratado.

7.5 – O fornecedor deve comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro; Apurar o
valor a ser modificado (mediante apresentação de planilhas de custos); e apresentar
documentação de suporte (pareceres, laudos, pesquisas de preços e perícias, notícias).

7.6 – O Requerimento/Pedido deve ser formal, fundamentado, com documentos de
suporte, indicando de forma clara objetiva o item ou objeto que está desequilibrado e
apuração do valor requisitado. Requisitos mínimos para o requerimento:

a) identificação da empresa; 

b) identificação de contato (telefone/e-mail); 

c) identificação do objeto;

d) identificação do nº do contrato;

e) fundamentação; 
f) instrução: por meio de documentos hábeis e contemporâneos (realidade dos preços
no  momento  inicial  da  contratação  e  demonstração  do  momento  atual
desequilibrado).  Ex.  Notas  fiscais  de  aquisição;  Composição  de  Custos;  Notícias;
Pareces Técnicos; Cálculos contábeis; 
g) pedido apurando o valor requisitado. 
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CCLLÁÁUUSSUULLAA  VVIIIIII  ––  DDOO  CCAANNCCEELLAAMMEENNTTOO  DDAA  AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS 

8.1 – A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito,
facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:

I – Pela Administração, quando: 

a) houver atraso injustificado na entrega por mais de 10 (dez) dias ou por mais de 2
(duas) vezes; 

b)  o  fornecedor  não  cumprir  as  exigências  do  instrumento  convocatório  que  der
origem ao registro de preços; 

c) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha
retirado  o  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  se  a  Administração  não
aceitar sua justificativa;

d) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro
de preços;

e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do
registro de preços; 

f) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

g) por razões de interesse público, devidamente fundamentado; 

II  –  Pelo  fornecedor,  quando,  mediante  solicitação  por  escrito,  comprovar  estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem
ao registro de preços. 

8.2 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o
eximirá  da  obrigação  de  contratar  com  a  Administração,  se  apresentada  com
antecedência de 15 dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento
ou de  prestação  de  serviços  pelos  preços  registrados,  facultada  à  Administração  a
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as
razões do pedido

8.3 – Cancelado o registro com o fornecedor, ou não havendo êxito nas negociações,
a  Administração  poderá  convocar  os  demais  fornecedores  classificados  visando
oportunidade de negociação para celebração de nova Ata de Registro de Preços.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  IIXX  ––  DDAA  AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  EE  EEMMIISSSSÃÃOO  DDAASS  NNOOTTAASS  DDEE
EEMMPPEENNHHOO 

9. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado,
caso a caso, pelo(a) secretário(a) da pasta,  que é o órgão gerenciador da mesma e
também pela unidade financeira competente para os pagamentos.

9.1 A emissão dos pedidos, sua retificação ou cancelamento, autorizados pelo órgão
requisitante total ou parcial, serão igualmente, quando da solicitação.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  XX  ––  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDAA  CCOONNTTRRAATTAANNTTEE  

10. Compete à Contratante:

10.1 Fazer o pedido e gerar ordem de compra conforme necessidade.

10.2 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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10.3  Notificar  a  Contratada  relativamente  a  qualquer  irregularidade  encontrada  no
fornecimento de bens ou prestação dos serviços.

10.4  O Município  não será  responsável  por quaisquer ônus,  direitos  ou obrigações
vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução
do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente,
à Contratada.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  XXII  ––  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDOO  FFOORRNNEECCEEDDOORR  

11.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

a) fornecer os produtos, objeto desta Ata, de acordo com as especificações exigidas; 

b)  fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais,  nos prazos e nos preços
estipulados na sua proposta; 

c) arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e outros inerentes
ao cumprimento do objeto deste certame;

d) manter, durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade
com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação
exigidas na licitação;

e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os produtos/serviços, em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, a critério da Administração; 

f)  não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
g)  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  na  entrega  ou  no
dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos  custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos; 

h) fornecer o objeto desta licitação somente na marca cotada na sua proposta, não
podendo  ser  substituído  por  nenhuma  outra  marca,  sem  o  devido  processo
administrativo;

i)  enviar por e-mail  o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço
eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br, devendo constar na nota fiscal eletrônica no item
“dados adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo
5, art. 36, VII, “a”.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  XXIIII  ––  DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS 

12.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas alterações, os preceitos do direito público, os princípios da
teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

12.2 - O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao
Município,  a  obrigação  de  solicitar  os  fornecimentos  que  dele  poderão  advir
independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.3  -  A execução da presente Ata,  nos termos do art.  67 da Lei  nº 8.666/93 será
acompanhada  e  fiscalizada  pelos  servidores  designados  pela  Portaria  de  Fiscais
vigente, ou outra que venha substituí-la.
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ESTADO DE SANTA CATARINA

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

12.4 - Para dirimir toda e qualquer questão que derivar desta Ata de Registro de Preços
e  suas  contratações,  fica  eleito  o  foro  de  Fraiburgo,  SC,  que  é  Comarca  deste
Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Fraiburgo(SC), ... de ….. de 20…. 

MMuunniiccííppiioo  ddee  FFrraaiibbuurrggoo

RRuuii  CCaarrllooss  BBrraauunn

SSeeccrreettáárriioo  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo

FFOORRNNEECCEEDDOORR

DDooccuummeennttoo  oorriiggiinnaall   eelleettrrôônniiccoo  aassssiinnaaddoo  ddiiggiittaallmmeennttee   ccoomm  aammppaarroo  nnaa  LLeeii   FFeeddeerraall   nnºº  1144..006633//22002200;;   LLeeii   FFeeddeerraall   nnºº   1144..112299//22002211   ee   DDeeccrreettoo
MMuunniicciippaall  nnºº  00117766//22002211,,  ddee  0055//0077//22002211..
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CONVOCAÇÃO DEISIELE MORAES PEREIRA
Publicação Nº 4263627

 

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 
Senhor(a): DEISIELE MORAES PEREIRA
CPF: 093.618.689-50 Salário: R$ 1.158,41
Endereço: RUA ALBINO SECCHI, BAIRRO: SÃO MIGUEL, FRAIBURGO CEP: 89.580-000
 
Inscrição nº: 13 Telefone: 49985049450 Celular: (49) 98504-9450
Cargo: 231 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS Classificação: º Lugar
 
Em cumprimento ao disposto no EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO- ACT Nº 20
de 05 de setembro de 2022 e seu resultado homologado pelo Decreto nº null/ convocamos-lhe à comparecer no
Departamento de Gestão de Pessoal, localizado à Av. Rio das Antas, 185, em Fraiburgo, para exercer as funções
de  AGENTE  DE  SERVIÇOS  GERAIS  na  vaga  onde  o  Município  de  Fraiburgo  tenha  necessidade  temporária  de
atendimento. 

O não comparecimento em até 2 dias do recebimento desta Convocação implicará em Renúncia Tácita e a não
aceitação  da  vaga  disponibilizada  para  exercer  as  atividades  de  AGENTE  DE  SERVIÇOS  GERAIS  ao  qual  foi
convocado implicará em Renúncia Explícita. 

Em caso de aceitação o candidato deverá apresentar os documentos abaixo relacionados para contratação, no
Departamento de Gestão de Pessoal do Município de Fraiburgo. 

a) 1(uma) foto ¾ recente;
b) Cópia da carteira Profissional (fls. página da foto, identificação, último contrato e folha seguinte);
c) Cópia Cartão do PIS/PASEP;
d) Cópia do CPF;
e) Cópia da Identidade;
f) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;
g) Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens);
h) Cópia do Registro Civil de Nascimento ou Casamento;
i) Cópia de Certidão de Nascimento de filhos menores de 14(quatorze) anos;
j) Cópia da Carteira de Vacina dos Filhos Menores de 5(cinco) anos;
k) Atestado de Saúde Ocupacional;
l) Cópia do diploma de formação escolar e histórico escolar;
m) Cópia do cartão da conta bancária (BRADESCO);
n) Cópia do comprovante de endereço completo (fatura água, luz ou telefone);
o)  Comprovante  de  imunização  bem  como  comprovante  de  vacinação  completa  contra  COVD-19,  de  acordo
com o Decreto Estadual nº 1408/2021 disponível no app Conect SUS;
p)  Cópia  da  carteira  de  saúde  atualizada  para  os  cargos  de  Auxiliar  de  Alimentação  e  Nutrição  e  Agente  de
Serviços Gerais;
q) CPF dos filhos;
r) CPF e RG do cônjuge;

Fraiburgo, SC, 20 de outubro de 2022.
 

Responsável pela Convocação
 

Data do Recebimento ______/______/______

DEISIELE MORAES PEREIRA
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CONVOCAÇÃO GISELE RODRIGUES LEMES
Publicação Nº 4263630

 

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 
Senhor(a): GISELE RODRIGUES LEMES
CPF: 104.108.079-40 Salário: R$ 1.158,41
Endereço: LINHA FAXINAL DOS CARVALHOS, BAIRRO: INTERIOR, FRAIBURGO CEP: 89.580-000
 
Inscrição nº: 60 Telefone: Celular: (49) 9145-8315
Cargo: 231 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS Classificação: º Lugar
 
Em cumprimento ao disposto no EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO- ACT Nº 20
de 05 de setembro de 2022 e seu resultado homologado pelo Decreto nº null/ convocamos-lhe à comparecer no
Departamento de Gestão de Pessoal, localizado à Av. Rio das Antas, 185, em Fraiburgo, para exercer as funções
de  AGENTE  DE  SERVIÇOS  GERAIS  na  vaga  onde  o  Município  de  Fraiburgo  tenha  necessidade  temporária  de
atendimento. 

O não comparecimento em até 2 dias do recebimento desta Convocação implicará em Renúncia Tácita e a não
aceitação  da  vaga  disponibilizada  para  exercer  as  atividades  de  AGENTE  DE  SERVIÇOS  GERAIS  ao  qual  foi
convocado implicará em Renúncia Explícita. 

Em caso de aceitação o candidato deverá apresentar os documentos abaixo relacionados para contratação, no
Departamento de Gestão de Pessoal do Município de Fraiburgo. 

a) 1(uma) foto ¾ recente;
b) Cópia da carteira Profissional (fls. página da foto, identificação, último contrato e folha seguinte);
c) Cópia Cartão do PIS/PASEP;
d) Cópia do CPF;
e) Cópia da Identidade;
f) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;
g) Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens);
h) Cópia do Registro Civil de Nascimento ou Casamento;
i) Cópia de Certidão de Nascimento de filhos menores de 14(quatorze) anos;
j) Cópia da Carteira de Vacina dos Filhos Menores de 5(cinco) anos;
k) Atestado de Saúde Ocupacional;
l) Cópia do diploma de formação escolar e histórico escolar;
m) Cópia do cartão da conta bancária (BRADESCO);
n) Cópia do comprovante de endereço completo (fatura água, luz ou telefone);
o)  Comprovante  de  imunização  bem  como  comprovante  de  vacinação  completa  contra  COVD-19,  de  acordo
com o Decreto Estadual nº 1408/2021 disponível no app Conect SUS;
p)  Cópia  da  carteira  de  saúde  atualizada  para  os  cargos  de  Auxiliar  de  Alimentação  e  Nutrição  e  Agente  de
Serviços Gerais;
q) CPF dos filhos;
r) CPF e RG do cônjuge;

Fraiburgo, SC, 20 de outubro de 2022.
 

Responsável pela Convocação
 

Data do Recebimento ______/______/______

GISELE RODRIGUES LEMES
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CONVOCAÇÃO WENDEL HENRIQUE RIBEIRO DUARTE
Publicação Nº 4263628

 

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 
Senhor(a): WENDEL HENRIQUE RIBEIRO DUARTE
CPF: 055.717.811-81 Salário: R$ 1.158,41
Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI, BAIRRO: DAS NAÇÕES, FRAIBURGO CEP: 89.580-000
 
Inscrição nº: 62 Telefone: (49) 9840-76599 Celular: (49) 984076599
Cargo: 231 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS Classificação: º Lugar
 
Em cumprimento ao disposto no EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO- ACT Nº 20
de 05 de setembro de 2022 e seu resultado homologado pelo Decreto nº null/ convocamos-lhe à comparecer no
Departamento de Gestão de Pessoal, localizado à Av. Rio das Antas, 185, em Fraiburgo, para exercer as funções
de  AGENTE  DE  SERVIÇOS  GERAIS  na  vaga  onde  o  Município  de  Fraiburgo  tenha  necessidade  temporária  de
atendimento. 

O não comparecimento em até 2 dias do recebimento desta Convocação implicará em Renúncia Tácita e a não
aceitação  da  vaga  disponibilizada  para  exercer  as  atividades  de  AGENTE  DE  SERVIÇOS  GERAIS  ao  qual  foi
convocado implicará em Renúncia Explícita. 

Em caso de aceitação o candidato deverá apresentar os documentos abaixo relacionados para contratação, no
Departamento de Gestão de Pessoal do Município de Fraiburgo. 

a) 1(uma) foto ¾ recente;
b) Cópia da carteira Profissional (fls. página da foto, identificação, último contrato e folha seguinte);
c) Cópia Cartão do PIS/PASEP;
d) Cópia do CPF;
e) Cópia da Identidade;
f) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;
g) Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens);
h) Cópia do Registro Civil de Nascimento ou Casamento;
i) Cópia de Certidão de Nascimento de filhos menores de 14(quatorze) anos;
j) Cópia da Carteira de Vacina dos Filhos Menores de 5(cinco) anos;
k) Atestado de Saúde Ocupacional;
l) Cópia do diploma de formação escolar e histórico escolar;
m) Cópia do cartão da conta bancária (BRADESCO);
n) Cópia do comprovante de endereço completo (fatura água, luz ou telefone);
o)  Comprovante  de  imunização  bem  como  comprovante  de  vacinação  completa  contra  COVD-19,  de  acordo
com o Decreto Estadual nº 1408/2021 disponível no app Conect SUS;
p)  Cópia  da  carteira  de  saúde  atualizada  para  os  cargos  de  Auxiliar  de  Alimentação  e  Nutrição  e  Agente  de
Serviços Gerais;
q) CPF dos filhos;
r) CPF e RG do cônjuge;

Fraiburgo, SC, 20 de outubro de 2022.
 

Responsável pela Convocação
 

Data do Recebimento ______/______/______

WENDEL HENRIQUE RIBEIRO DUARTE
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EDITAL CC N.° 03 , DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264268

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 312954AE8DD01043C4019081C88D3F55311DD1A1

 

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO
ESTADO DE SANTA CATARINA

1

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

EEDDIITTAALL  DDEE  CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NN°°  00000033//22002222  ––  PPMMFF

PPRROOCCEESSSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NN°°  00116644//22002222  ––  PPMMFF

O MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 82.947.979/0001-74, representado neste ato  pelo Secretário de
Administração, o Sr. RRUUII  CCAARRLLOOSS  BBRRAAUUNN, nos termos do Decreto nº 337/2017, no uso
de suas atribuições, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará
realizar licitação na modalidade CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA visando à concessão de
uso de espaço físico, conforme descrito no objeto abaixo pelo prazo de 5 (cinco)
anos.  A presente  licitação  será  do  tipo  MMAAIIOORR   OOFFEERRTTAA,  consoante  as  condições
estatuídas  neste  Edital,  e  será  regida  pela  Lei  federal  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores,  Lei  Complementar  Municipal  nº  075,  de  16  de  agosto  de  2006,  Lei
Complementar Municipal nº 196, de 28 de março de 2017.

RREECCEEBBIIMMEENNTTOO  DDOOSS  EENNVVEELLOOPPEESS
Das 09:00 do dia 24/10/2022

Até as 14:00 horas do dia 25/11/2022.

CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO Das 14:01 às 14:15 horas do dia 25/11/2022.

AABBEERRTTUURRAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO Às 14:15 horas do dia  2255//1111//22002222..

DDAATTAA  EE  HHOORRAA  LLIIMMIITTEE  PPAARRAA  IIMMPPUUGGNNAAÇÇÃÃOO 22/11/2022, até as 09:00 horas

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  TTEEMMPPOO Horário de Brasília-DF

EENNDDEERREEÇÇOO  PPAARRAA  PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDOOSS  
EENNVVEELLOOPPEESS//CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO  EE  
AABBEERRTTUURRAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA..

Departamento  de  Compras  e  Licitações,  localizado
na  sede  deste  Município  Avenida  Rio  das  Antas  nº
185, 2º andar, centro, Fraiburgo/SC, CEP 89.580-000.

TTIIPPOO  DDAA  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO MMAAIIOORR  OOFFEERRTTAA  PPOORR  IITTEEMM

DDAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEDDIITTAALL::   O Edital está à disposição dos interessados no
Departamento de Compras e Licitações, sito à Avenida Rio das Antas, nº 185, Bairro
Centro, em Fraiburgo-SC, CEP 89.580-000 e/ou pelo site: www.fraiburgo.atende.net
Menu “LICITAÇÕES”.

FFOORRMMAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNSSUULLTTAASS//EENNCCAAMMIINNHHAAMMEENNTTOOSS::

LLOOCCAALL//HHOORRÁÁRRIIOO::   Departamento  de  Compras  e  Licitações,  das  08h00min  às
12h00min e das 13h30min às 17h30min.

EENNDDEERREEÇÇOO:: Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, em Fraiburgo-SC, CEP 89.580-
000

PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCPPLL:: Maurício Rodrigues Gogacz, designado pelo Decreto Municipal nº
449/2022.

EE--mmaaiill:: licita@fraiburgo.sc.gov.br. TTeelleeffoonnee::  (49) 3256-3001

1. DDOO  OOBBJJEETTOO,,  DDAA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  EE  VVAALLOORR  MMÁÁXXIIMMOO

1.1.  A presente licitação tem por objeto a concessão de uso de espaços físicos junto

ao  Terminal  Rodoviário  Municipal,  “Dorvalina  Santos  Andrade”,  localizado  na

Avenida Anita Garibaldi, nº 185, neste Município, para a venda de passagens para

o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual ou também internacional

de passageiros e para o despacho de malas, encomendas e/ou malas postais. Os

espaços a serem concedidos são os seguintes:
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MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO
ESTADO DE SANTA CATARINA

2

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

IITTEEMM QQTTDDEE.. UUNNIIDD.. DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO

11 1 Mês
Espaço físico ((GGUUIICCHHÊÊ  22)),, junto ao Terminal Rodoviário Municipal, com

área física de 11,08 m2.

22 1 Mês
Espaço físico ((GGUUIICCHHÊÊ  33)),, junto ao Terminal Rodoviário Municipal, com

área física de 8,77 m2..

33 1 Mês
Espaço físico  ((LLOOJJAA  22)),, junto ao Terminal Rodoviário Municipal, com

área física de 13,42 m2.

1.2.  A concessão será outorgada em caráter precário, pessoal e intransferível, com

vigência pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da assinatura do

contrato  de  concessão,  podendo  ser  renovado,  se  de  interesse  das  partes

contratantes.

2. DDOO  CCRRIITTÉÉRRIIOO  DDEE  AACCEEIITTAABBIILLIIDDAADDEE  DDEE  PPRREEÇÇOOSS

2.1.Os valores mínimos permitidos para a concessão de cada um dos espaços, objeto

desta licitação e descritos no item anterior são: 

2.1.1. Espaço físico ((GGUUIICCHHÊÊ  22)),, com área física de 11,08 m², no valor unitário

de R$ 869,51 (oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos);

2.1.2. Espaço físico ((GGUUIICCHHÊÊ  33)),, com área física de 8,77 m2, no valor unitário

de R$ 689,46 (seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos);

2.1.3. Espaço físico ((LLOOJJAA  22)),, com área física de 13,42 m2, no valor unitário de

R$ 326,78 (trezentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos);

2.2. A  proposta  deverá  ser  feita  em  R$  (real).  Posteriormente  este  valor  será

convertido em UFM´s. Para este exercício, o valor da Unidade Fiscal do Município é

de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos).

2.3. A  Administração  recusará  propostas  manifestamente  inexequíveis,

financeiramente incompatíveis  com o objetivo  da  licitação ou abaixo dos valores

expressos nos itens anteriores.

3. DDOO  CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO  EE  DDAASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO

3.1.A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de

abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado ou o sócio

responsável pela empresa que será credenciado no ato da abertura da licitação.

3.2.Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão solicita às

proponentes que efetivamente se façam representadas na sessão de abertura dos

envelopes e que os presentes tenham poderes decisórios.

3.3. Para fins de representação, deverá ser juntada a seguinte documentação:

3.3.1. Quando a interessada for representada por pessoa que estatutariamente

tenha poder para tal, esta deverá apresentar, conforme o caso: 

3.3.1.1. O registro Comercial no caso de empresa individual; 
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MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO
ESTADO DE SANTA CATARINA
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(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

3.3.1.2. O  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  a

alteração  contratual  referente  à  mudança  de  razão  social,  na

hipótese  de  haver  a  referida  mudança,  bem  como  a  última

alteração, devidamente registrados, em se tratando de sociedades

comerciais; 

3.3.1.3. No caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos

de eleição de seus administradores; e 

3.3.1.4. Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercício.

3.3.2. Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar cópia do seu

RG – Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da

Fazenda  e  instrumento  de  mandato  (procuração)  ou  carta  de

credenciamento, com firma reconhecida em cartório do Outorgante.

3.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, com credencial

específica apresentada separadamente fora dos envelopes, com a possibilidade

de substituição por fato superveniente, desde que apresentados os documentos

do item 3.3.

3.4.1. Será permitido para cada credenciado 01 (um) assessor o qual limitar-se-á a

análise documental e contatos apenas com seu representante.

3.4.1.1. Ocorrendo interferência do assessor que prejudique o andamento

da reunião,  o mesmo será afastado da mesa de reuniões e não

poderá ser contactado.

3.5.A  condição  de  Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte,  para  efeito  de

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006, deverá ser

comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

3.5.1. Comprovação de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da

Receita  Federal,  http://www.receita.fazenda.gov.br/,  ou Certidão expedida

pela Junta Comercial, ambas do exercício corrente.

3.5.2. Declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu procurador,

de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da

Lei Complementar 123/06, conforme modelo (ANEXO II).

3.6. Poderão participar deste certame:

3.6.1. Empresas  que  comprovem  ter  contrato  de  venda  de  passagens  e

transportes  de  cargas  de  abrangência  intermunicipal  e  interestadual  ou

também internacional;

3.6.2. Empresas  concessionárias  do  serviço  de  transporte  rodoviário

intermunicipal e interestadual ou também internacional;

OOBBSS:: A proponente vencedora que se enquadra na situação do item 3.4.1, ou seja,

que  não  for  concessionária  de  serviço  de  transporte  rodoviário  intermunicipal  e
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interestadual ou também internacional, deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após

ser declarada  vencedora,  o  contrato  de  terceirização para  venda  de  passagens  e

transporte de encomendas.

3.7.Não poderão participar deste certame:

3.7.1. Empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou em processo de falência,

sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.7.2. Consórcio de empresas;

3.7.3. Empresas  suspensas  pelo  Município  de  Fraiburgo,  (Município,  Fundos,

Fundações e Autarquias) ou que estejam declaradas inidôneas para licitar ou

contratar com a Administração Pública.

3.7.4. Empresas  porventura  enquadradas  nas  situações  causadoras  dos

impedimentos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

3.7.5. Empresas  que  tenham em seu  quadro societário  servidor público  ou  da

ativa, parlamentar ou empregado de empresa pública ou de sociedade de

economia mista.

4. DDAA  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO

4.1.Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado,

contendo no envelope a seguinte indicação:

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO

CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNºº  00000033//22002222  ––  PPMMFF

((RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  DDAA  LLIICCIITTAANNTTEE  SSEEMM  AABBRREEVVIIAATTUURRAA))

CCNNPPJJ::

EE--MMAAIILL::

EENNVVEELLOOPPEE  NNºº  0011  ––  ““HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO””

4.2.No Envelope de Habilitação deverão estar inseridos os seguintes documentos:

4.2.1. QQUUAANNTTOO  ÀÀ  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO::    

4.2.1.1. Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica

(CNPJ); e

4.2.1.2. Registro Comercial no caso de empresa individual, ou

4.2.1.3. Ato  constitutivo,  estatuto  ou  Contrato  social  em  vigor,

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,

e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de

documentos de eleição de seus administradores; ou

4.2.1.4. Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercício;

4.2.1.5. OOss  ddooccuummeennttooss  qquuee  ttrraattaamm  ooss  iitteennss  ““44..22..11..22  aa  44..22..11..44””,,  ppooddeerrããoo  sseerr    

ddiissppeennssaaddooss  ssee  aapprreesseennttaa    ddooss  nnoo  ccrreeddeenncciiaammeennttoo  ““iitteennss  33..33..11..22  aa    

33..33..11..44””..
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4.2.2. QQUUAANNTTOO  AA  RREEGGUULLAARRIIDDAADDEE  FFIISSCCAALL::    

4.2.2.1. Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou

Municipal, se houver, da sede da empresa proponente, pertinente

ao ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

4.2.2.2. Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal,  mediante  a

apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos

Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº

02, de 31/08/2005);

4.2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão

emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa;

4.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão

emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa;

4.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS);

4.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho,  mediante  a  apresentação  de  Certidão  Negativa,  nos

termos da Lei federal nº 12.440/2011.

OOBBSS..:: Todas  as  Certidões  e  Provas  devem  ter  validade  na  data  prevista  para  o

recebimento da documentação e das propostas;

4.2.2.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão

apresentar  no  envelope  de  Habilitação  toda  a  documentação

exigida  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal  e

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, como por

exemplo: estar fora do prazo da validade e/ou comprove a situação

irregular da empresa.

4.2.2.8. Todavia,  apresentada  a  documentação  constante  do  item  4.2.2

acima, eventual restrição na comprovação da regularidade fiscal e

trabalhista poderá ser sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a

critério  da  administração  pública,  para  regularização  da

documentação,  para  pagamento  ou  parcelamento  do  débito  e

para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas  com

efeito de certidão negativa.

4.2.2.9. A não regularização da documentação no prazo previsto acima,

implicará decadência do direito à contratação,  sem prejuízo das

sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado à

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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4.2.3. CCOOMMPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  AARRTT..  77ºº,,  XXXXXXIIIIII,,  DDAA  CCRRFFBB//8888

4.2.3.1. Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º

da Constituição Federal – proibição de trabalho noturno, perigoso

ou  insalubre  a  menores  de  dezoito  e  de  qualquer  trabalho  a

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir

de quatorze anos (ANEXO IV).

4.2.4. DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO emitida  pela  empresa  atestando  que  não  possui  em  seu

quadro societário servidor público ou da ativa, parlamentar ou empregado

de empresa pública ou de sociedade de economia mista (conforme modelo

ANEXO V).

4.3.Todas as folhas deverão ser rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5, 2/5..5/5).

4.4.Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos

por 6 (seis) meses após a sua expedição.

4.5.Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues

em  original,  por  processo  de  cópia  devidamente  autenticada,  ou  cópia  não

autenticada,  desde  que  sejam  exibidos  os  originais  para  autenticação  por

membro da Comissão Permanente de Licitações ou de pessoa designada para

este fim.  NNããoo  sseerrããoo  ccoonnssiiddeerraaddaass  vváálliiddaass:: as cópias simples sem a exibição dos

originais para autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitações

ou de pessoa designada para este fim; cópias de documentos obtidas por meio

de aparelho e-mail ou fax; e cópias de documentos ilegíveis.

4.5.1. A não observância ao disposto no item acima, ensejará a desclassificação da

empresa.

4.6.Não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido, bem como não

será aceito a inclusão ((““pprroottooccoolloo””)) de documento posterior.

4.7.A  Comissão  de  Licitação  procederá  à  abertura  dos  envelopes  contendo  os

documentos para  habilitação,  os  quais  serão rubricados e  examinados pelo(s)

representante(s)  do(s)  proponente(s)  devidamente  credenciados,  que  se

encontrarem presentes e pelos membros da Comissão.

4.8.A Comissão de Licitação verificará imediatamente o atendimento às exigências

do  Edital  e  inabilitará,  liminarmente,  quem  não  tenha  correspondido  aos

pressupostos da habilitação.

4.9. Será  lavrada  ata  circunstanciada  da  sessão  de  abertura  do  envelope  nº  1  –

HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO,  a  qual  será  assinada  pelos  membros  da  Comissão  e  pelos

representantes  devidamente  identificados,  onde  constarão  as  eventuais

observações.

4.10. Os envelopes nº 2 – PPRROOPPOOSSTTAA dos licitantes inabilitados, estarão disponíveis,

intactos em seus fechos, para retirada no Departamento de Compras e Licitações

do Município de Fraiburgo, a partir da data de abertura dos envelopes nº 2 –
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PROPOSTA,  pelo  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias.  Caso  os  licitantes  não  o

façam, estes serão destruídos após o resultado final da licitação.

5. DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA

5.1.A proposta  deverá  ser  entregue  em  envelope  fechado,  contendo  a  seguinte

indicação:

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO
CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNºº  00000033//22002222  ––  PPMMFF
((RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  DDAA  LLIICCIITTAANNTTEE))
CCNNPPJJ::
EE--MMAAIILL::
EENNVVEELLOOPPEE  NNºº  0022  ––  ““PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS””

5.2.A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos:

5.2.1. A  proposta  de  preços,  em  1  (uma)  via,  devidamente  assinada  pelo

proponente, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras

ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos.

Deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital

e  seus  anexos,  contendo  expressamente  o  valor  total  da  proposta,

conforme modelo constante no ANEXO I.

5.2.2. Os  preços  deverão  ser  cotados  em  moeda  corrente  nacional,  com  no

máximo duas casas decimais à direita da vírgula.

5.2.3. Serão  desclassificadas  as  propostas  de  preço  que  sejam  inferiores  ao

estipulado no item 1.2 deste edital.

5.2.4. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital,

especialmente,  preços  ou  vantagens  baseadas  nas  ofertas  dos  demais

licitantes.

5.2.5. A proposta depois de entregue é irretratável e irrenunciável,  e à licitante

inadimplente  serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  no  Art.  87  da  Lei

8.666/93 e alterações, respeitando o disposto no seu artigo 43, parágrafo

6º.

5.3.Recomenda-se que todas as páginas sejam rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5,

2/5, 5/5).

5.4. .Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Recomenda-

se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o formulário anexo ao

edital, pois agiliza a análise das propostas e reduz os erros de elaboração das

mesmas;

5.5.As PROPOSTAS serão abertas após conclusão dos trabalhos de habilitação, feitos

pela Comissão encarregada da Licitação.

5.6.As  PROPOSTAS  serão  analisadas,  avaliadas  e  classificadas  pela  Comissão  de

Licitação, com base nas especificações expressas no Edital.
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5.7.De igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião de habilitação, será

lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a qual será

assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes/proponentes, onde

constarão as eventuais observações.

6. CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  JJUULLGGAAMMEENNTTOO

6.1.As propostas serão analisadas por item (espaço).

6.2.Não serão abertos os envelopes do proponente que já tenha sido classificado

como vencedor em qualquer outro espaço. 

6.3.Dentre  as  propostas  dos  proponentes  considerados  habilitados,  serão

classificadas  as  propostas  por  IITTEEMM,  pela  ordem  decrescente  dos  preços

apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar ““MMAAIIOORR

OOFFEERRTTAA””.

6.4. Serão desclassificadas as propostas de preço que apresentarem valor inferior ao

determinado no item 1.2 do presente Edital.

6.5. Para fins de julgamento das propostas de preços, será considerado empate:

6.5.1. Nas  situações  em  que  duas  ou  mais  propostas  de  microempresas  e

empresas de pequeno porte, apresentarem o mesmo valor ou duas ou mais

propostas de licitantes não enquadrados como microempresas e empresas

de pequeno porte apresentarem o mesmo valor;

6.5.2. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte (que apresentarem a declaração constante do

subitem 3.5 deste edital) sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores

à proposta mais bem classificada não enquadrada como microempresas e

empresas de pequeno porte.

6.6.No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento:

6.6.1. Para as situações previstas no subitem 6.5.1 deste edital, a classificação será

decidida por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes interessados

serão convocados, sendo que a forma como se procederá o sorteio, será

definida pela  Comissão,  ressalvado o disposto no art.  3º,  §  2º  da  Lei  nº

8666/93.

6.6.2. Para as situações previstas no subitem 6.5.2 deste edital, a classificação será

realizada da seguinte forma:

6.6.2.1. Se estiver representada na sessão, nos termos do credenciamento,

a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela

considerada vencedora do certame, verbalmente no prazo máximo

de 5 (cinco) minutos, a qual constará em ata, situação em que será

adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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6.6.2.2. Caso  não  esteja  representada  na  sessão,  a  microempresa  ou

empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada

após  a  sessão  e  poderá  apresentar  proposta  de  preço  inferior

àquela  considerada  vencedora  do  certame  no  prazo  de  até  24

(vinte e quatro) horas,  situação em que será adjudicado em seu

favor o objeto licitado;

6.6.2.3. Não ocorrendo a  contratação da  microempresa  ou  empresa  de

pequeno  porte,  na  forma  acima,  serão  convocadas  as

remanescentes  que  porventura  se  enquadrem  na  hipótese  do

subitem 6.5.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo

direito.

6.6.2.4. No caso de empate nos valores apresentados pelas microempresas

e empresas de pequeno que estejam enquadradas na hipótese do

subitem  6.5.2,  a  primeira  a  apresentar  oferta  será  decidida  por

sorteio a ser realizado pela Comissão de Licitações. 

6.6.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.6.2, o

objeto  licitado  será  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente

vencedora do certame.

6.7.As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a declaração

constante  do  subitem  3.5  deste  edital,  poderão  sanar  eventual  restrição  na

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o  proponente  for

declarado  vencedor  do  certame,  prorrogável  por  igual  período,  a  critério  da

administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou

parcelamento  do  débito  e  para  emissão  de  eventuais  certidões  negativas  ou

positivas com efeito de certidão negativa, como condição para a assinatura do

contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06.

6.8. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria

constar originariamente da proposta.

7. DDAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO,,  DDAASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  PPAAGGAAMMEENNTTOO  EE  RREEAAJJUUSSTTEE

7.1.O proponente vencedor celebrará Contrato a ser assinado no prazo máximo de 5

(cinco)  dias úteis  a partir da notificação para este fim, sob pena de decair do

direito à contratação,  sem prejuízo das sanções previstas no art.  81 da Lei  nº

8.666/93 e na Minuta de Contrato anexo.

7.2.O Contrato,  atendendo às  disposições  de  ordem legal  que  regem a  matéria,

vinculará as normas gerais desta licitação.

7.3.Caso  o  proponente,  declarado  vencedor,  não  queira  ou  não  possa  assinar  o

Contrato respectivo, dentro do prazo previsto no item 7.1, poderá o Município de

Fraiburgo,  sem  prejuízo  de  aplicação  de  penalidades  à  desistente,  optar pela
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contratação dos proponentes remanescentes,  na ordem de classificação, para

fazê-lo  nas  mesmas  condições  propostas  pelo  primeiro  classificado,  se

alternativamente  o  Município  de  Fraiburgo  não  preferir  revogar  a  presente

licitação.

7.4.O proponente vencedor efetuará o pagamento na data da assinatura do contrato

ou em até 5 (cinco) após.

7.4.1. O pagamento dar-se-á através do Documento de Arrecadação Municipal.

7.5.O licitante vencedor pagará mensalmente ao Município o maior valor por ele

ofertado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente. 

7.6. Para fins de reajuste serão adotados os seguintes critérios:

7.6.1. O valor proposto será convertido em UFM do exercício de 2022, equivalente

a R$ 2,75 (dois reais e quinze centavos), através da seguinte razão: “Valor

Proposto ÷ 2,75”; e servirá como valor-base.

7.6.2. O reajuste  será  feito  com  periodicidade  de  12  (doze)  meses  a  partir  da

assinatura  do  contrato  e  o  novo  valor  é  obtido  pela  seguinte  fórmula:

“Valor-base x UFM” do exercício corrente. 

7.6.3. O reajuste  será  aplicado no mesmo mês de referência  da  assinatura  do

contrato,  independentemente do dia  e  poderá ser formalizado mediante

termo aditivo ou apostilamento.

8. DDAASS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  EE  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDOOSS  CCOONNCCEESSSSIIOONNÁÁRRIIOOSS

8.1.O concessionário obriga-se a no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar

da assinatura do contrato de concessão, a apresentar os seguintes documentos:

a) Alvará de Localização, de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento

válido e vigente expedido pelo Município de Fraiburgo

8.2. O concessionário, na titularidade da exploração dos serviços, obriga-se a:

I – Executar os serviços de acordo com as disposições legais atinentes à espécie,

especialmente as constantes na Lei Complementar Municipal nº 075, de 16 de

agosto de 2006, Lei Complementar Municipal nº 196, de 28 de março de 2017 ;

II – Agir com urbanidade e civilidade no trato com o público;

III – Manter o estabelecimento comercial em pleno funcionamento.

8.3. O concessionário obriga-se ainda:

8.3.1. A Concessionária não poderá ceder, alugar, vender, permutar e/ou deslocar

para outro endereço, os bens patrimoniais que serão concedidos;

8.3.2. Proceder  à  renovação  anual  do  Alvará  de  Localização  e  Funcionamento

expedido  pelo  Município  de  Fraiburgo,  nos  termos  dos  parágrafos  do  art.  4°  do

Regulamento;
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8.3.3. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da

concessão;

8.3.4. A Concessionária é a responsável pela manutenção e conservação dos bens

patrimoniais;

8.3.5. A Concessionária não poderá transferir ou permutar espaços, de um local para

outro, salvo com autorização prévia e expressa do órgão competente, de modo que,

se  procedida  à  revelia  do  órgão  competente,  será  considerada  sem  efeito,

importando  em  multa  aos  infratores,  que  poderão  ter  as  concessões  revogadas,

quando reincidentes;

8.3.6. As despesas de água e luz serão de responsabilidade da Concessionária, assim

como  todas  as  demais  taxas  e  emolumentos  incidentes,  inclusive  quanto  aos

impostos incidentes sobre o produto, mercadoria, prestação de serviços e outros que

por ventura vier a incidir sobre sua atividade;

8.3.7. Para qualquer alteração física nos prédios, deverá a Concessionária apresentar

ao Município  um projeto,  com antecedência,  para  a  devida  aprovação,  a  critério

deste;

8.3.8. Fornecer ao  Município  sempre  que solicitados  quaisquer informações  e/ou

esclarecimentos sobre quaisquer assuntos solicitados;

8.3.9. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da relação trabalhista e

previdenciária,  especialmente  aquelas  decorrentes  do  vínculo  empregatício  que

firmar  com  seus  empregados,  eximindo  o  Poder  Público  Municipal  de  qualquer

responsabilidade, seja solidária ou subsidiária;

8.3.10.Responsabilizar-se por outros encargos e obrigações porventura estabelecidas

em outras Leis não mencionadas nos itens anteriores;

8.3.11.Caberá  a  Concessionária  manter  o  estabelecimento  em  perfeito  estado  e

conservação  e  asseio,  de  modo  a  que  se  encontre  em  condições  de  atender

plenamente as suas finalidades;

8.3.12.É de inteira responsabilidade da Concessionária, todos e quaisquer encargos,

exigidos pela legislação, trabalhista, tributária e fiscal;

8.3.13.Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de

acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8666, de 21 de junho de

1993, com a redação que lhe deu a Lei n. 9854, de 27 de outubro de 1999;

8.3.14.Adequar  as  instalações  físicas  conforme  as  determinações  contidas  em

regulamento específico, inclusive com padrão visual adequado;

8.3.15.Requerer a renovação do alvará nas épocas estabelecidas, de modo que a sua

falta  acarretará  a  extinção  da  concessão  a  qual  retornará  ao  Município  com  as

consequências legais para o seu titular; 

8.3.16.Deverá manter regularmente suas obrigações societárias, bem como, todos os

impostos  e  taxas  atinentes  ao  Poder  Público,  além  do  alvará  de  licença  e

funcionamento. 
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8.3.17.Limpeza, coleta de lixo e higiene sanitária da área de abrangência, também é

de responsabilidade da Concessionária.

8.3.18.A  renovação  do  alvará  deverá  ser  requerida,  obrigatoriamente,  pelo

Concessionário, nos meses determinados pelo órgão competente.

9. DDAASS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  EE  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDOO  PPOODDEERR  CCOONNCCEEDDEENNTTEE

9.1. Fiscalizar, vistoriar, periodicamente, a utilização dos bens concedidos, a qual

será feita através de Comissão nomeada pelo Poder Executivo;

9.2. Propor  alterações  que  visem  a  melhoria  da  produção  e  o  bem-estar  dos

trabalhos.

9.3. Renovar o contrato com base no dispositivo deste edital;

9.4. Não havendo renovação do contrato, receber os bens patrimoniais conforme

o estabelecido neste processo;

9.5. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

9.6. Extinguir a concessão, nos termos previstos no instrumento convocatório e no

contrato, bem como na legislação de vigência;

10. DDAA  RREEVVOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCOONNCCEESSSSÃÃOO

10.1. As concessões outorgadas,  além do previsto nos artigos específicos da Lei

Complementar nº 075/2006, ainda são revogáveis:

a)  A qualquer tempo, a critério do órgão cedente,  em decisão fundamentada,

exarada em processo administrativo;

b) Por descumprimento, pelo titular, da concessão, das condições estabelecidas

neste Lei Complementar Municipal nº 075/90;

c) Por má conduta do concessionário, revelada por sentença criminal transitada

em julgado, por delitos contra o patrimônio ou contra os costumes; 

d) Sempre que, na forma da lei, houver sido cassada a licença para localização e

funcionamento; 

h) Sempre que o profissional deixar de exercer, efetivamente a atividade;

10.1.1.Ao concessionário que tiver sido revogada a sua concessão será vedada à

exploração do serviço em concessões futuras.

10.2. A  revogação  será  precedida  de  processo  administrativo,  assegurado  ao

concessionário o mais amplo direito de defesa.

10.2.1.O concessionário terá o prazo de 10 (dez) dias para se defender, contados

da data de sua intimação;

10.3. A revogação da concessão não dará direito a qualquer indenização.

10.4. A concessão para exploração de espaço público, quando revogada, retornará

ao Município e terá a seu novo preenchimento na forma seguinte:
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10.4.1.No caso de revogação, dentro do prazo de 02 (dois) anos contados da data

efetiva da assunção da concessão, será chamado o próximo habilitado pelo

edital de concorrência pública;

10.4.2.Não havendo o habilitado referido no item anterior, ou sendo revogada a

concessão  posteriormente  ao  prazo  acima  referido,  far-se-á  nova

concessão,  mediante  a  publicação  de  novo  edital  para  a  concorrência

pública.

10.5. No caso de perda dos direitos de posse ou propriedade do estabelecimento

comercial, em decorrência de decisão judicial, o novo proprietário permanecerá

na titularidade da concessão, desde que cumpridas as exigências da Lei.

11. DDAA  IINNDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  BBEENNSS  RREEVVEERRSSÍÍVVEEIISS

11.1. Os  bens  originariamente  são  de  propriedade  do  Município  e  no  final  do

contrato,  permanecerão  do  Município.  Os  acréscimos  autorizados  pela

Municipalidade respeitarão o Termo de Autorização.

12. DDOO  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  EE  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO

12.1. RReellaattiivvoo  aaooss  IITTEENNSS  11  ee  22  ––  GGUUIICCHHÊÊSS::

12.1.1.O vencedor ocupará os espaços para prestação de serviços no ramo de

transporte intermunicipal e interestadual ou também internacional;

12.1.2.Deverá manter o estabelecimento aberto nos horários de chegada e saída

de ônibus e fluxo de passageiros; 

12.1.3.Manter a limpeza interna do estabelecimento.

12.2. RReellaattiivvoo  aaoo  IITTEEMM  33  ––  LLOOJJAA::

12.2.1.O vencedor poderá ocupar o espaço para instalação de sala comercial, para

comércio ou prestação de serviços;

12.2.2.Manter a limpeza interna do estabelecimento;

13. PPRRAAZZOO  DDAA  CCOONNCCEESSSSÃÃOO

13.1. A concessão ora outorgada vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, e, findo tal

prazo,  mediante  solicitação do Concessionário  poderá  ser renovada 01  (uma)

vez, por igual período, se de interesse das partes contratantes.

14. DDAA  IIMMPPUUGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEDDIITTAALL

14.1. Decairá  do  direito  de  impugnar  os  termos  desta  licitação  perante  a

Administração, o licitante que não o fizer aattéé  aa  ddaattaa  ddee  2222..1111..22002222, conforme art.

41,  §  2º da Lei  n°  8.666/93,  hipótese que tal  comunicação posterior não terá

efeito de recurso. 

14.2. Não será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via

e-mail,  devendo  a  referida  peça  ser  protocolada  junto  ao  Departamento de

Compras e Licitações deste Município.
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14.2.1.Será admitida, no entanto, impugnação remetida via correspondência física

para o endereço citado no preâmbulo deste edital, desde que seja rreecceebbiiddoo

pelo Município no prazo estipulado no item anterior.  O recebimento em

data posterior será considerado intempestivo.

14.3. Caberá a Comissão de Licitações decidir sobre a Impugnação interposta.

14.4. Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados,

reabrindo-se  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto,  quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

15. DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS

15.1. Dos atos da Comissão de Licitação caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos previstos no

capítulo V da Lei 8.666/93.

15.2. Interposto,  o  recurso será  comunicado aos demais  licitantes,  que poderão

impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

15.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou

o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco)

dias  úteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  fazê-lo  subir,  devidamente  informado,

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias

úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

16. DDAASS  SSAANNÇÇÕÕEESS

16.1. Além  das  penalidades  previstas,  o  descumprimento  por  parte  do

CONCESSIONÁRIO  de  qualquer  das  cláusulas  deste  contrato  implicará  na

suspensão temporária de participar de licitações pelo prazo não superior a 02

(dois) anos e declaração de inidoneidade.

16.2. Pelo  inadimplemento  das  exigências  e  obrigações  sejam  na  condição  de

participante da licitação ou concessionária,  os licitantes,  conforme a infração,

estarão sujeitos às seguintes penalidades:

a)  deixar  de  apresentar  a  documentação  exigida  no  certame:
advertência.  Se  reincidente,  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor total estimado
do contrato;

b)  manter  comportamento  inadequado  durante  a  sessão  pública:
afastamento  do  certame  e/ou  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração pelo prazo de até 2 anos, conforme o caso;

c)  deixar  de  manter  a  proposta  (recusa  injustificada  para  contratar):
advertência  e  multa  de  10%  sobre  o  valor  total  estimado  da  contratação.  Se
reincidente,  suspensão do direito de licitar e  contratar com a Administração pelo
prazo de até 5 anos

d)  executar  o  contrato  com  irregularidades,  passíveis  de  correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência.
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e) executar o contrato com irregularidades, com prejuízo no resultado:
advertência e multa de 20% sobre o valor do contrato.

h)  inexecução  parcial  do  contrato:  multa  de  10%  sobre  o  valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato; Se reincidente, além da
multa, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
até 2 anos;

i)  inexecução total do contrato: multa de 20% sobre o valor atualizado
do contrato e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de até 2 anos;

j)  causar  prejuízo  material  resultante  diretamente  de  execução
contratual:  declaração de  inidoneidade cumulada com a  suspensão do direito  de
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 anos e multa de
20 % sobre o valor atualizado do contrato.

16.3. Sem  prejuízo  da  aplicação  das  penalidades  acima  previstas,  em  caso  de

descumprimento de quaisquer das cláusulas da ata de registro de preços, ainda

poderá a Administração aplicar ao FORNECEDOR, as seguintes sanções: 

a) advertência;

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato;

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

d)  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  a  Concessionária  ressarcir  a
Administração  pelos  prejuízos  resultantes.  A  declaração  de  inidoneidade  poderá
abranger além da empresa, seu diretor e responsável técnico.

e)  rescisão  contratual  sem  que  decorra  do  ato  direito  de  qualquer
natureza à Concessionária.

16.4. Constituem  motivo  para  rescisão  unilateral  do  contrato,  independente  de

sanções legais e contratuais aplicáveis:

a) Quando a proponente ou vencedora recusar-se a assinar o contrato,

estando a sua proposta dentro do prazo de validade;

b)  Quando a  proponente  ou  vencedora  transferir  ou ceder o objeto

desta licitação, no todo ou em parte, sem prévia autorização da contratante;

c) Quando a proponente ou vencedora cometer qualquer infração às

normas  legais  federais,  estaduais  ou  municipais,  respondendo  ainda  pelas  multas

aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida;

d) A declaração de falência, a solicitação de concordata, a liquidação ou

dissolução da proponente, ou falecimento no caso de firma individual;

e) Quando a proponente ou vencedora praticar por omissão ou ação,

qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia dolo ou má fé, venham
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causar danos à contratante ou a terceiros, independente da obrigação de reparar os

danos causados.

16.5. As penalidades supra, em ocorrendo fato gerador, serão julgadas por Processo

Administrativo competente, por iniciativa da Administração Municipal;

17. DDAA  AASSSSIINNAATTUURRAA  EELLEETTRRÔÔNNIICCAA  

17.1. A assinatura do Contrato de Credenciamento e demais documentos vinculados a
este  instrumento,  serão  realizados  eletronicamente,  mediante  login  e  senha,
devendo o(s)  representante(s)  legal(is)  do(s)  proponente(s)  providenciar(em)  a  sua
assinatura eletrônica externa, de acordo com Lei Federal nº 14.063/2020, Lei Federal
14.129/2021 e Decreto Municipal nº 176/2021.

17.2. O  representante  legal  da  proponente  interessada  em  participar  do
credenciamento  poderá  providenciar  a  solicitação  de  usuário  externo  certificado
para assinatura eletrônica.

17.3. É  de  responsabilidade  exclusiva  do  representante  legal  da  proponente
interessada a solicitação da criação da assinatura eletrônica.

18. DDAA  GGEESSTTÃÃOO  EE  FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO

18.1.  A  execução  do  contrato,  nos  termos  do  art.  67  da  Lei  nº  8.666/93  será

acompanhada e fiscalizada pelos servidores designados pelo Decreto Municipal

nº 288, de 24 de novembro de 2021, ou outra que venha substituí-la.

19. DDAASS  NNOORRMMAASS  EE  PPRREECCEEIITTOOSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS

19.1. Aplicam-se a execução deste instrumento e aos casos omissos as normas da

Lei  8.666/93 e alterações,  os preceitos do direito público,  os princípios da Teoria

Geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

20. DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  

20.1. A Comissão prestará os esclarecimentos necessários quanto a interpretação

dos  itens  das  condições  gerais  deste  Edital,  bem  como  dirimirá  as  dúvidas

suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min

às  17h00min,  através  dos  telefones  (49)  3256-3000,  ramais  3023/3039,  ou

pessoalmente (Av. Rio das Antas, 185, Centro, Fraiburgo, SC).

20.2. Não serão aceitos  os  envelopes contendo documentos de HABILITAÇÃO e

PROPOSTA fora do local, data e hora estabelecidos neste edital.

20.3. São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:

a) ANEXO I – Modelo de proposta;

b) ANEXO II – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

c)  ANEXO  III  –  Modelo  de  Declaração  de  Inexistência  de  Fato  Superveniente

Impeditivo da Habilitação;

c) ANEXO IV – Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°

da Constituição Federal;
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(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

d) ANEXO V – Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor

público  ou  da  ativa,  ppaarrllaammeennttaarr ou  empregado  de  empresa  pública  ou  de

sociedade de economia mista;

e) ANEXO VI – Minuta do contrato;

f)  ANEXO VII – Croqui dos espaços públicos do Terminal Rodoviário Municipal

“Dorvalina Santos Andrade”.

Fraiburgo (SC), 20 de outubro de 2022.

[Assinado Eletronicamente]

 RRUUII  CCAARRLLOOSS  BBRRAAUUNN

Secretário de Administração
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 811

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO
ESTADO DE SANTA CATARINA

18

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

AANNEEXXOO  II

CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNºº  00000033//22002222  ––  PPMMFF

PPRROOCCEESSSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NN°°  00116644//22002222  ––  PPMMFF

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS

IITTEEMM QQTTDDEE.. UUNNIIDD.. DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO
VVAALLOORR

MMÍÍNNIIMMOO  RR$$

VVAALLOORR  UUNNIITT..

RR$$

11 1 Mês

Espaço  físico  ((GGUUIICCHHÊÊ   22)),, junto  ao

Terminal  Rodoviário  Municipal,  com

área física de 11,08 m2.
R$ 869,51

22 1 Mês

Espaço  físico  ((GGUUIICCHHÊÊ   33)),, junto  ao

Terminal  Rodoviário  Municipal,  com

área física de 8,77 m2..
R$ 689,46

33 1 Mês

Espaço  físico  ((LLOOJJAA   22)),, junto  ao

Terminal  Rodoviário  Municipal,  com

área física de 13,42 m2.
R$ 326,78

OObbss  ––  OObbsseerrvvaarr  ooss  vvaalloorreess  mmíínniimmooss  pprreevviissttooss  nnoo  IITTEEMM  22  ddeessttee  EEddiittaall..

VVAALLIIDDAADDEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA::  6600  DDIIAASS

Fraiburgo(SC), ____ de ______ de 2022.

_______________________________________________________________
Carimbo e CNPJ da empresa e Assinatura do Representante Legal (Pessoa Jurídica)
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(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

AANNEEXXOO  IIII

CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNºº  00000033//22002222  ––  PPMMFF

PPRROOCCEESSSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NN°°  00116644//22002222  ––  PPMMFF

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  CCOOMMOO  MMIICCRROOEEMMPPRREESSAASS  OOUU  EEMMPPRREESSAASS  DDEE

PPEEQQUUEENNOO  PPOORRTTEE

(AApprreesseennttaarr  nnoo  CCrreeddeenncciiaammeennttoo  ffoorraa  ddooss  eennvveellooppeess)

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº

__  _____________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.(a.)  ou

procurador  ______________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº

_______________,  do  CPF  nº  _______________,  DECLARA,  sob  as  penas

elencadas na Lei n° 8.666/93, que em conformidade com o previsto no art. 3° da Lei

Complementar n° 123, de 15 de dezembro de 2006, ter a receita bruta equivalente a

uma  ___________________________________  ((mmiiccrrooeemmpprreessaa   oouu   eemmpprreessaa   ddee

ppeeqquueennoo  ppoorrttee)).. Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no §

4°, art. 3° da LC 123/06.

_____________________________

Assinatura e carimbo

Representante da empresa

Carimbo do CNPJ:
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(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

AANNEEXXOO  IIIIII

CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNºº  00000033//22002222  ––  PPMMFF

PPRROOCCEESSSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NN°°  00116644//22002222  ––  PPMMFF

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº

__  _____________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.(a.)  ou

procurador  ______________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº

_______________, do CPF nº _______________, DECLARA,  sob as penas da Lei,

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_________________, _______ de __________ de 2022.

_______________________________________________________

Assinatura e carimbo

Representante da empresa

Carimbo do CNPJ:
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(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

AANNEEXXOO  IIVV

CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNºº  00000033//22002222  ––  PPMMFF

PPRROOCCEESSSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NN°°  00116644//22002222  ––  PPMMFF

MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  ((DDeeccrreettoo  nnºº  44..335588,,  ddee  0055..0099..22000022))

................................................................................,  inscrito no CNPJ nº ............................,  por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......................................................................,

portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  ..............................  e  do  CPF

nº ......................................., DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de

1999, que  nnããoo  eemmpprreeggaa  mmeennoorr  ddee  ddeezzooiittoo  aannooss  eemm  ttrraabbaallhhoo  nnoottuurrnnoo,,  ppeerriiggoossoo  oouu

iinnssaalluubbrree  ee  nnããoo  eemmpprreeggaa  mmeennoorr  ddee  ddeezzeesssseeiiss  aannooss..

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

Fraiburgo (SC), ____ de ________ de ____.

...............................................................................

(representante legal)

(* Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

AANNEEXXOO  VV

CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNºº  00000033//22002222  ––  PPMMFF

PPRROOCCEESSSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NN°°  00116644//22002222  ––  PPMMFF

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO

_________(RAZÃO  SOCIAL  DA  EMPRESA)  ________  CNPJ  nº

____________________,  sediada  em  _____________(ENDEREÇO

COMERCIAL)_______, declara, sob as penas da Lei,  que não possui em seu quadro

societário  sseerrvviiddoorr   ppúúbblliiccoo   oouu   ddaa   aattiivvaa,,   ppaarrllaammeennttaarr   oouu   eemmpprreeggaaddoo   ddee   eemmpprreessaa

ppúúbblliiccaa  oouu  ddee  ssoocciieeddaaddee  ddee  eeccoonnoommiiaa  mmiissttaa..

Fraiburgo (SC), ____ de ________ de ____.

__________________________________________________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

 Carimbo da empresa
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(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

AANNEEXXOO  VVII

CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNºº  00000033//22002222  ––  PPMMFF

PPRROOCCEESSSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NN°°  00116644//22002222  ––  PPMMFF

MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  NNºº  ..............  

MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  CCOONNCCEESSSSÃÃOO

OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  FFRRAAIIBBUURRGGOO,,   pessoa jurídica de direito público interno, com sede

administrativa  na  Av.  Rio  das  Antas,  n.°  185,  Centro,  inscrito  no  CNPJ  de  n°

82.947.979/0001-74,  representado  neste  ato  pelo  Secretário  de  Administração.

Planejamento  e  Inovação  o  Sr.  RRUUII   CCAARRLLOOSS   BBRRAAUUNN,  nos  termos  do  Decreto  nº

337/2017,  doravante  denominado  simplesmente  CCOONNCCEEDDEENNTTEE e  de  outro

lado .............................,  (qualificação),  doravante denominado de  CCOONNCCEESSSSIIOONNÁÁRRIIOO,,

ajustam  e  contratam  a  concessão  de  ponto  de  estacionamento  e  transporte  de

passageiros a carros de aluguel, que se regerá pelo disposto neste Contrato, e será

regida  pela  Lei  federal  nº  8.666/93  e  alterações  posteriores,  Lei  Complementar

Municipal nº 075, de 16 de agosto de 2006, Lei Complementar Municipal nº 196, de

28 de março de 2017, sob as cláusulas e condições seguintes:

CCLLÁÁUUSSUULLAA  PPRRIIMMEEIIRRAA  ––  DDOO  OOBBJJEETTOO

1.1. – O presente contrato tem por objeto a concessão de uso de espaços físicos

junto ao Terminal Rodoviário Municipal, “Dorvalina Santos Andrade”, localizado na

Avenida Anita Garibaldi, nº 185, neste Município, para a venda de passagens para o

transporte  rodoviário  intermunicipal  e  interestadual  ou  também  internacional  de

passageiros e para o despacho de malas, encomendas e/ou malas postais, previsto

no ITEM.… do Edital e de sua proposta comercial.

IITTEEMM QQTTDDEE.. UUNNIIDD.. DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO VVAALLOORR  UUNNIITT..  RR$$

11 1 Mês

Espaço físico  ((GGUUIICCHHÊÊ  22)),, junto ao Terminal

Rodoviário  Municipal,  com  área  física  de

11,08 m2.

22 1 Mês

Espaço físico  ((GGUUIICCHHÊÊ  33)),, junto ao Terminal

Rodoviário Municipal, com área física de 8,77

m2..

33 1 Mês

Espaço  físico  ((LLOOJJAA   22)),, junto  ao  Terminal

Rodoviário  Municipal,  com  área  física  de

13,42 m2.
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(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)
E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br
Av. Rio das Antas, nº 185, Centro
Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  SSEEGGUUNNDDAA  ––  DDOO  VVAALLOORR  TTOOTTAALL,,  DDOO  PPAAGGAAMMEENNTTOO  EE  RREEAAJJUUSSTTEE..

2.1 – O valor total a ser pago mensalmente pela Concessionária é de R$ .....................

2.2 – O pagamento será mensal e deverá ser efetuado sempre até o 10° (décimo) dia

útil do mês subsequente.

2.3 – Para fins de reajuste serão adotados os seguintes critérios:

2.3.1 – O valor proposto será convertido em UFM do exercício de 2022, equivalente a

R$ 2,75 (dois reais e quinze centavos), através da seguinte razão: “Valor Proposto ÷

2,75”; e servirá como valor-base.

2.3.3  –  O  reajuste  será  feito  com  periodicidade  de  12  (doze)  meses  a  partir  da

assinatura do contrato e o novo valor é obtido pela seguinte fórmula: "Valor-base x

UFM" do exercício corrente.

2.3.4  –  O  reajuste  será  aplicado  no  mesmo  mês  de  referência  da  assinatura  do

contrato,  independentemente  do  dia  e  poderá  ser  formalizado  mediante  termo

aditivo ou apostilamento.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  TTEERRCCEEIIRRAA  ––  DDOO  PPRRAAZZOO

3.1. – O prazo de outorga da presente concessão é de 0055  ((cciinnccoo))  aannooss, a contar da

data de assinatura do presente instrumento, sendo que, findo tal  prazo, mediante

solicitação do interessado, poderá ser renovada 01 (uma) vez, por igual período, se de

interesse das partes contratantes.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  QQUUAARRTTAA  ––  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNCCEESSSSIIOONNÁÁRRIIOO

4.1.  –  O concessionário  obriga-se a  no prazo improrrogável  de 30 (trinta)  dias  a
contar  da  assinatura  do  contrato  de  concessão,  a  apresentar  os  seguintes
documentos:

a) Alvará de Localização, de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento

válido e vigente expedido pelo Município de Fraiburgo

4.2. – O concessionário, na titularidade da exploração dos serviços, obriga-se a:

I – Executar os serviços de acordo com as disposições legais atinentes à espécie,

especialmente as constantes na Lei Complementar Municipal nº 075, de 16 de

agosto de 2006, Lei Complementar Municipal nº 196, de 28 de março de 2017 ;

II – Agir com urbanidade e civilidade no trato com o público;

III – Manter o estabelecimento comercial em pleno funcionamento.

4.3. – O concessionário obriga-se ainda:

I – A Concessionária não poderá ceder, alugar, vender, permutar e/ou deslocar

para outro endereço, os bens patrimoniais que serão concedidos;
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II  –  Proceder  à  renovação  anual  do  Alvará  de  Localização  e  Funcionamento

expedido pelo Município de Fraiburgo, nos termos dos parágrafos do art. 4° do

Regulamento;

III – Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da

concessão;

IV – A Concessionária é a responsável pela manutenção e conservação dos bens

patrimoniais;

V – A Concessionária não poderá transferir ou permutar espaços, de um local

para outro, salvo com autorização prévia e expressa do órgão competente, de

modo que, se procedida à revelia do órgão competente, será considerada sem

efeito,  importando  em  multa  aos  infratores,  que  poderão  ter  as  concessões

revogadas, quando reincidentes;

VI  – As despesas de água e luz serão de responsabilidade da Concessionária,

assim como todas as demais taxas e emolumentos incidentes, inclusive quanto

aos impostos incidentes sobre o produto, mercadoria, prestação de serviços e

outros que por ventura vier a incidir sobre sua atividade;

VII  –  Para  qualquer  alteração  física  nos  prédios,  deverá  a  Concessionária

apresentar ao Município um projeto, com antecedência, para a devida aprovação,

a critério deste;

VIII – Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou

esclarecimentos sobre quaisquer assuntos solicitados;

IX – Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da relação trabalhista

e  previdenciária,  especialmente  aquelas  decorrentes  do  vínculo  empregatício

que  firmar  com  seus  empregados,  eximindo  o  Poder  Público  Municipal  de

qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária;

X  –  Responsabilizar-se  por  outros  encargos  e  obrigações  porventura

estabelecidas em outras Leis não mencionadas nos itens anteriores;

XI – Caberá a Concessionária manter o estabelecimento em perfeito estado e

conservação e asseio,  de modo a que se  encontre  em condições de atender

plenamente as suas finalidades;

XII  –  É  de  inteira  responsabilidade  da  Concessionária,  todos  e  quaisquer

encargos, exigidos pela legislação, trabalhista, tributária e fiscal;

XIII – Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de

acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8666, de 21 de junho de

1993, com a redação que lhe deu a Lei n. 9854, de 27 de outubro de 1999;

XIV –  Adequar as  instalações  físicas  conforme as  determinações  contidas  em

regulamento específico, inclusive com padrão visual adequado;
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XV – Requerer a renovação do alvará nas épocas estabelecidas, de modo que a

sua falta acarretará a extinção da concessão a qual retornará ao Município com as

consequências legais para o seu titular;

XVI – Deverá manter regularmente suas obrigações societárias, bem como, todos

os impostos  e  taxas  atinentes  ao Poder Público,  além do alvará  de licença e

funcionamento. 

XVII – Limpeza, coleta de lixo e higiene sanitária da área de abrangência, também

é de responsabilidade da Concessionária.

XVIII  –  A  renovação  do  alvará  deverá  ser  requerida,  obrigatoriamente,  pelo

Concessionário, nos meses determinados pelo órgão competente.

CCLLÁÁUUSSUULLAA   QQUUIINNTTAA   ––   DDAASS   RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS   EE   DDEEVVEERREESS   DDOOSS

CCOONNCCEESSSSIIOONNÁÁRRIIOOSS

5.1.  –  O concessionário  obriga-se  a  no prazo improrrogável  de  30 (trinta)  dias  a

contar  da  assinatura  do  contrato  de  concessão,  a  apresentar  os  seguintes

documentos:

a) Alvará de Localização, de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento

válido e vigente expedido pelo Município de Fraiburgo

5.2. – O concessionário, na titularidade da exploração dos serviços, obriga-se a:

I – Executar os serviços de acordo com as disposições legais atinentes à espécie,

especialmente as constantes na Lei Complementar Municipal nº 075, de 16 de

agosto de 2006, Lei Complementar Municipal nº 196, de 28 de março de 2017 ;

II – Agir com urbanidade e civilidade no trato com o público;

III – Manter o estabelecimento comercial em pleno funcionamento.

5.3. – O concessionário obriga-se ainda:

5.3.1. – A Concessionária não poderá ceder, alugar, vender, permutar e/ou

deslocar para outro endereço, os bens patrimoniais que serão concedidos;

5.3.2.  –  Proceder  à  renovação  anual  do  Alvará  de  Localização  e

Funcionamento  expedido  pelo  Município  de  Fraiburgo,  nos  termos  dos

parágrafos do art. 4° do Regulamento;

5.3.3.  –  Cumprir  e  fazer  cumprir  as  normas  do  serviço  e  as  cláusulas

contratuais da concessão;

5.3.4. – A Concessionária é a responsável pela manutenção e conservação

dos bens patrimoniais;

5.3.5. – A Concessionária não poderá transferir ou permutar espaços, de um

local  para  outro,  salvo  com  autorização  prévia  e  expressa  do  órgão

competente, de modo que, se procedida à revelia do órgão competente,
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será  considerada  sem  efeito,  importando  em  multa  aos  infratores,  que

poderão ter as concessões revogadas, quando reincidentes;

5.3.6.  –  As  despesas  de  água  e  luz  serão  de  responsabilidade  da

Concessionária,  assim  como  todas  as  demais  taxas  e  emolumentos

incidentes,  inclusive  quanto  aos  impostos  incidentes  sobre  o  produto,

mercadoria, prestação de serviços e outros que por ventura vier a incidir

sobre sua atividade;

5.3.7. – Para qualquer alteração física nos prédios, deverá a Concessionária

apresentar  ao  Município  um  projeto,  com  antecedência,  para  a  devida

aprovação, a critério deste;

5.3.8.  –  Fornecer  ao  Município  sempre  que  solicitados  quaisquer

informações e/ou esclarecimentos sobre quaisquer assuntos solicitados;

5.3.9. – Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da relação

trabalhista e previdenciária, especialmente aquelas decorrentes do vínculo

empregatício que firmar com seus empregados, eximindo o Poder Público

Municipal de qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária;

5.3.10. – Responsabilizar-se por outros encargos e obrigações porventura

estabelecidas em outras Leis não mencionadas nos itens anteriores;

5.3.11.  – Caberá a Concessionária manter o estabelecimento em perfeito

estado e conservação e asseio, de modo a que se encontre em condições

de atender plenamente as suas finalidades;

5.3.12. – É de inteira responsabilidade da Concessionária, todos e quaisquer

encargos, exigidos pela legislação, trabalhista, tributária e fiscal;

5.3.13. – Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição

Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8666,

de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei n. 9854, de 27 de

outubro de 1999;

5.3.14. – Adequar as instalações físicas conforme as determinações contidas

em regulamento específico, inclusive com padrão visual adequado;

5.3.15.  –  Requerer  a  renovação  do  alvará  nas  épocas  estabelecidas,  de

modo que a sua falta acarretará a extinção da concessão a qual retornará ao

Município com as consequências legais para o seu titular; 

5.3.16.  –  Deverá  manter  regularmente  suas  obrigações  societárias,  bem

como, todos os impostos e taxas atinentes ao Poder Público, além do alvará

de licença e funcionamento. 

5.3.17. – Limpeza, coleta de lixo e higiene sanitária da área de abrangência,

também é de responsabilidade da Concessionária.

5.3.18. – A renovação do alvará deverá ser requerida, obrigatoriamente, pelo

Concessionário, nos meses determinados pelo órgão competente.
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CCLLÁÁUUSSUULLAA   SSEEXXTTAA   ––   DDAASS   RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS   EE   OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS   DDOO   PPOODDEERR

CCOONNCCEEDDEENNTTEE

6.1. – Fiscalizar, vistoriar, periodicamente, a utilização dos bens concedidos, a qual

será feita através de Comissão nomeada pelo Poder Executivo;

6.2.  –  Propor  alterações  que  visem  a  melhoria  da  produção  e  o  bem-estar  dos

trabalhos.

6.3. – Renovar o contrato com base no dispositivo deste edital;

6.4. – Não havendo renovação do contrato, receber os bens patrimoniais conforme o

estabelecido neste processo;

6.5. – Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

6.6. – Extinguir a concessão, nos termos previstos no instrumento convocatório e no

contrato, bem como na legislação de vigência;

CCLLÁÁUUSSUULLAA  SSÉÉTTIIMMAA  ––  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  EE  DDEEVVEERREESS  DDOOSS  UUSSUUÁÁRRIIOOSS

77..11..  ––  SSããoo  ddiirreeiittooss  ee  oobbrriiggaaççõõeess  ddooss  uussuuáárriiooss::

7.1.1. – Receber serviço adequado;

7.1.2.  –  Receber  do  Poder  Concedente  e  da  Concessionária,  informações  para  a

defesa de interesses individuais e coletivos;

7.1.3.  –  Levar  ao  conhecimento  do  Poder  Público  e  da  Concessionária  as

irregularidades de que tenham conhecimento, referente as concessões;

7.1.4.  –  Comunicar  às  autoridades  competentes  os  atos  ilícitos  praticados  pela

concessionária na utilização dos bens concedidos;

7.1.5. – Tratar os funcionários e prepostos do Poder Concedente e Concessionária

com cortesia e urbanidade, recebendo idêntico tratamento;

7.1.6.  –  Respeitar  os  direitos  dos  demais  usuários,  em  especial,  disposições  que

vedam o fumo em locais fechados.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  OOIITTAAVVAA  ––  DDOO  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  EE  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO

88..11..  ––  RReellaattiivvoo  aaooss  IITTEENNSS  11  ee  22  ––  GGUUIICCHHÊÊSS::

8.1.1  –  O  vencedor ocupará  os  espaços  para  prestação  de  serviços  no  ramo  de

transporte intermunicipal e interestadual ou também internacional;

8.1.2. – Deverá manter o estabelecimento aberto nos horários de chegada e saída de

ônibus e fluxo de passageiros; 

8.1.3. – Manter a limpeza interna do estabelecimento.

88..22..  ––  RReellaattiivvoo  aaoo  IITTEEMM  33  ––  LLOOJJAA::
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8.2.1. – O vencedor poderá ocupar o espaço para instalação de sala comercial, para

comércio ou prestação de serviços;

8.2.2. – Manter a limpeza interna do estabelecimento;

CCLLÁÁUUSSUULLAA  NNOONNAA  ––  DDAA  RREEVVOOGGAAÇÇÃÃOO

9.1. – As concessões outorgadas, além do previsto nos artigos específicos da Lei

Complementar nº 075/2006, ainda são revogáveis:

a) A qualquer tempo, a critério do órgão cedente, em decisão fundamentada, exarada

em processo administrativo;

b)  Por  descumprimento,  pelo  titular,  da  concessão,  das  condições  estabelecidas

neste Lei Complementar Municipal nº 075/90;

c) Por má conduta do concessionário, revelada por sentença criminal transitada em

julgado, por delitos contra o patrimônio ou contra os costumes;

d) Sempre que, na forma da lei,  houver sido cassada a licença para localização e

funcionamento; 

e) Sempre que o profissional deixar de exercer, efetivamente a atividade;

9.1.1. –  Ao concessionário que tiver sido revogada a sua concessão será vedada à

exploração do serviço em concessões futuras.

9.2.  –  A  revogação  será  precedida  de  processo  administrativo,  assegurado  ao

concessionário o mais amplo direito de defesa.

9.2.1. – O concessionário terá o prazo de 10 (dez) dias para se defender, contados da

data de sua intimação;

9.3. – A revogação da concessão não dará direito a qualquer indenização.

9.4. – A concessão para exploração de espaço público, quando revogada, retornará

ao Município e terá a seu novo preenchimento na forma seguinte:

9.4.1. – No caso de revogação, dentro do prazo de 02 (dois) anos contados da data

efetiva da assunção da concessão, será chamado o próximo habilitado pelo edital de

concorrência pública;

9.4.2. – Não havendo o habilitado referido no item anterior, ou sendo revogada a

concessão  posteriormente  ao  prazo  acima  referido,  far-se-á  nova  concessão,

mediante a publicação de novo edital para a concorrência pública.

9.5. –  No caso de perda dos direitos de posse ou propriedade do estabelecimento

comercial, em decorrência de decisão judicial, o novo proprietário permanecerá na

titularidade da concessão, desde que cumpridas as exigências da Lei.
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CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  ––  DDOOSS  BBEENNSS  RREEVVEERRSSÍÍVVEEIISS

10.1. – Os bens originariamente são de propriedade do Município e no final do

contrato,  permanecerão  do  Município.  Os  acréscimos  autorizados  pela

Municipalidade respeitarão o Termo de Autorização.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  PPRRIIMMEEIIRRAA  ––  DDAA  GGEESSTTÃÃOO  EE  FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO

11.1. –    A execução do contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 será

acompanhada e fiscalizada pelos servidores designados pelo Decreto Municipal

nº 288, de 24 de novembro de 2021, ou outra que venha substituí-la.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  SSEEGGUUNNDDAA  ––  DDAASS  SSAANNÇÇÕÕEESS

12.1.  –  Além  das  penalidades  previstas,  o  descumprimento  por  parte  do

CONCESSIONÁRIO  de  qualquer  das  cláusulas  deste  contrato  implicará  na

suspensão temporária de participar de licitações pelo prazo não superior a 02

(dois) anos e declaração de inidoneidade.

12.2. – Pelo inadimplemento das exigências e obrigações sejam na condição de

participante da licitação ou concessionária,  os  licitantes,  conforme a infração,

estarão sujeitos às seguintes penalidades:

a)  deixar  de  apresentar  a  documentação  exigida  no  certame:
advertência.  Se  reincidente,  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor total estimado
do contrato;

b)  manter  comportamento  inadequado  durante  a  sessão  pública:
afastamento  do  certame  e/ou  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração pelo prazo de até 2 anos, conforme o caso;

c)  deixar  de  manter  a  proposta  (recusa  injustificada  para  contratar):
advertência  e  multa  de  10%  sobre  o  valor  total  estimado  da  contratação.  Se
reincidente,  suspensão do direito de licitar e  contratar com a Administração pelo
prazo de até 5 anos

d)  executar  o  contrato  com  irregularidades,  passíveis  de  correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência.

e) executar o contrato com irregularidades, com prejuízo no resultado:
advertência e multa de 20% sobre o valor do contrato.

f)  inexecução  parcial  do  contrato:  multa  de  10%  sobre  o  valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato; Se reincidente, além da
multa, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
até 2 anos;

g)  inexecução total do contrato: multa de 20% sobre o valor atualizado
do contrato e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de até 2 anos;
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h)  causar  prejuízo  material  resultante  diretamente  de  execução
contratual:  declaração de  inidoneidade cumulada com a  suspensão do direito  de
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 anos e multa de
20 % sobre o valor atualizado do contrato.

12.3.  –  Sem  prejuízo  da  aplicação  das  penalidades  acima  previstas,  em  caso  de
descumprimento  de  quaisquer  das  cláusulas  da  ata  de  registro  de  preços,  ainda
poderá a Administração aplicar ao FORNECEDOR, as seguintes sanções: 

a) advertência;

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato;

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

d)  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  a  Concessionária  ressarcir  a
Administração  pelos  prejuízos  resultantes.  A  declaração  de  inidoneidade  poderá
abranger além da empresa, seu diretor e responsável técnico.

e)  rescisão  contratual  sem  que  decorra  do  ato  direito  de  qualquer
natureza à Concessionária.

12.4.  –  Constituem motivo para  rescisão unilateral  do contrato,  independente de
sanções legais e contratuais aplicáveis:

a) Quando a proponente ou vencedora recusar-se a assinar o contrato,

estando a sua proposta dentro do prazo de validade;

b)  Quando a  proponente  ou  vencedora  transferir  ou ceder o objeto

desta licitação, no todo ou em parte, sem prévia autorização da contratante;

c) Quando a proponente ou vencedora cometer qualquer infração às

normas  legais  federais,  estaduais  ou  municipais,  respondendo  ainda  pelas  multas

aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida;

d) A declaração de falência, a solicitação de concordata, a liquidação ou

dissolução da proponente, ou falecimento no caso de firma individual;

e) Quando a proponente ou vencedora praticar por omissão ou ação,

qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia dolo ou má fé, venham

causar danos à contratante ou a terceiros, independente da obrigação de reparar os

danos causados.

12.5.  –  As  penalidades  supra,  em  ocorrendo  fato  gerador,  serão  julgadas  por

Processo Administrativo competente, por iniciativa da Administração Municipal;

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  TTEERRCCEEIIRRAA  ––  DDAA  VVIINNCCUULLAAÇÇÃÃOO  AAOO  PPRROOCCEESSSSOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO

13.1. – O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº

0164/2022 – na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2022 – PMF.
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CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  QQUUAARRTTAA  ––  DDOO  FFOORROO

14.1. – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste contrato, fica eleito o

foro de Fraiburgo, SC, Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  QQUUIINNTTAA  ––  DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS

15.1.  –  Este  contrato  é  intransferível,  não  podendo  a  Concessionária,  de  forma

alguma, sem anuência do Município, sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros;

15.2. – Quaisquer comunicações entre as partes, referente à execução do objeto ora

contratado, serão formalizadas por escrito;

15.3.  –  A  Concessionária  não  poderá  dar  em  garantia,  penhorar,  vender  ou  de

qualquer forma alienar os bens recebidos nesta concessão.

15.4. – Aplicam-se a execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei

8.666/93 e alterações, os preceitos do direito público, os princípios da teoria geral

dos Contratos e as disposições do direito privado.

Fraiburgo(SC), ....... de ..................... de 2022.

MMuunniiccííppiioo  ddee  FFrraaiibbuurrggoo
 RRUUII  CCAARRLLOOSS  BBRRAAUUNN

Secretário de Administração
CCOONNCCEEDDEENNTTEE

CCOONNCCEESSSSIIOONNÁÁRRIIOO

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.
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AANNEEXXOO  VVIIII

CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNºº  00000033//22002222  ––  PPMMFF

PPRROOCCEESSSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NN°°  00116644//22002222  ––  PPMMFF
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PORTARIA N.° 1.875, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264456

 

 PORTARIA Nº 1875, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RREESSOOLLVVEE::

                    AArrtt..   11ºº –  Rescindir,  a  pedido,  o  contrato  de  FFAATTIIMMAA   AAPPAARREECCIIDDAA

CCAAMMAARRGGOO,, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 071.657.989-86, na função de

MONITOR SOCIAL, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 20 de outubro de

2022.

AArrtt..   22ºº -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 20 de outubro de 2022.

O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nr. 4010 de 21/10/2022.

www.fraiburgo.atende.net Página 11 de 11
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

ESTADO DE SANTA CATARINA

1

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)

E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br

Av. Rio das Antas, nº 185, Centro

Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

TTAA..AATT2222PPMMFF3311

TTEERRMMOO   AADDIITTIIVVOO   DDEE   RREEAAJJUUSSTTEE   ÀÀ   AATTAA   DDEE   RREEGGIISSTTRROO   DDEE   PPRREEÇÇOOSS   PPAARRAA   FFUUTTUURRAA   EE
EEVVEENNTTUUAALL  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  DDEE  HHOORRAASS  MMÁÁQQUUIINNAASS  PPAARRAA  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDIIVVEERRSSOOSS..

ÓÓRRGGÃÃOO  GGEERREENNCCIIAADDOORR:: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

FFOORRNNEECCEEDDOORR:: MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA ME

AATTAASS  EE  AADDIITTIIVVOOSS:: AT22SF49-TA.AT22SPMF31

OOBBJJEETTOO::
Registro de Preços para futura e eventual contratação de horas
máquinas  para  serviços  diversos,  para  atender  ao  Órgão
Participante (SANEFRAI).

VVIIGGÊÊNNCCIIAA:: 01/04/2022 a 31/03/2023

LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO:: PAL 044/2022 PE0019/2022

AArrtt..  11ºº – As partes da Ata epigrafada, de comum acordo, resolvem firmar o
presente  termo aditivo  que tem por finalidade conceder o  reajuste  de  valor,  a  fim de
manter o reequilíbrio econômico-financeiro, conforme solicitação expressa da contratada
e Parecer Técnico.

AArrtt..  22ºº   – Os preços unitários, que vigorará com reajuste para maior, a partir
da assinatura do presente TERMO ADITIVO, passará a ser o seguinte:

  

COD ITEM QTDE UND  DESCRIÇÃO
VLR.UNIT
Vigente

R$

VLR.UNIT
REAJUS.

R$

45774 2 2500 Hr

Serviços  de  escavadeira  hidráulica  sobre  esteiras,  com  peso
operacional  superior  a  20  toneladas  e  inferior  a  25  toneladas,
equipada com concha de carga com capacidade mínima de 1,2 m3,
com ano de fabricação igual ou superior a 2010. 

267,00 273,94

AArrtt..   33ºº   –  Permanecem  em  vigor  e  aqui  ratificadas  as  demais  regras  e
especificações constantes na  Ata de Registro de Preços Nº049/2022-PMF, as quais não
tenham  sido  expressamente  modificadas  por  este  Instrumento,  cuja  ratificação  é  feita
pelas partes.

Fraiburgo(SC), 20 de outubro de 2022.

Município de Fraiburgo
Rui Carlos Braun

Decreto n. 0337/2017
Órgão Gerenciador

Maestri Terraplanagem Ltda Me
Marcio Maestri

Fornecedor

DDooccuummeennttoo   oorriiggiinnaall   eelleettrrôônniiccoo   aassssiinnaaddoo   ddiiggiittaallmmeennttee   ccoomm   aammppaarroo   nnaa   LLeeii   FFeeddeerraall   nnºº   1144..006633//22002200;;   LLeeii   FFeeddeerraall   nnºº
1144..112299//22002211  ee  DDeeccrreettoo  MMuunniicciippaall  nnºº  00117766//22002211,,  ddee  0055//0077//22002211..

1
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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

ESTADO DE SANTA CATARINA

1

(49) 3256-3000 (ramais: 3001/3039)

E-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br

Av. Rio das Antas, nº 185, Centro

Fraiburgo, SC. CEP 89.580-000.

TTAA..AATT2222SSFF0066

PPRRIIMMEEIIRROO  TTEERRMMOO  AADDIITTIIVVOO  DDEE  RREEAAJJUUSSTTEE  ÀÀ  AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  PPAARRAA  FFUUTTUURRAA
EE  EEVVEENNTTUUAALL  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  DDEE  HHOORRAASS  MMÁÁQQUUIINNAASS  PPAARRAA  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDIIVVEERRSSOOSS,,   PPAARRAA
AATTEENNDDEERR  OO  ÓÓRRGGÃÃOO  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE,,  ((SSAANNEEFFRRAAII))

ÓÓRRGGÃÃOO  GGEERREENNCCIIAADDOORR:: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

ÓÓRRGGÃÃOO  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE:: SANEFRAI

FFOORRNNEECCEEDDOORR:: MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA ME

AATTAASS  EE  AADDIITTIIVVOOSS:: AT22SF37-TA.AT22SF06

OOBBJJEETTOO::
Registro de Preços para futura e eventual contratação de horas
máquinas  para  serviços  diversos,  para  atender  ao  Órgão
Participante (SANEFRAI).

VVIIGGÊÊNNCCIIAA:: 01/04/2022 a 31/03/2023

LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO:: PAL 044/2022 PE0019/2022

AArrtt..  11ºº – As partes da Ata epigrafada, de comum acordo, resolvem firmar o
presente  termo aditivo  que tem por finalidade conceder o  reajuste  de  valor,  a  fim de
manter  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  da  Ata,  conforme  solicitação  expressa  da
contratada e Parecer Técnico.

AArrtt..  22ºº   – Os preços unitários, que vigorará com reajuste para maior, a partir
da assinatura do presente TERMO ADITIVO, passará a ser o seguinte:

  

COD ITEM QTDE UND  DESCRIÇÃO
VLR.UNIT
Vigente

R$

VLR.UNIT
REAJUS.

R$

45774 2 2500 Hr

Serviços  de  escavadeira  hidráulica  sobre  esteiras,  com  peso
operacional  superior  a  20  toneladas  e  inferior  a  25  toneladas,
equipada com concha de carga com capacidade mínima de 1,2 m3,
com ano de fabricação igual ou superior a 2010. 

267,00 273,94

AArrtt..   33ºº   –  Permanecem  em  vigor  e  aqui  ratificadas  as  demais  regras  e
especificações constantes  na  Ata  de Registro de  Preços Nº037/2022-SF,  as  quais  não
tenham  sido  expressamente  modificadas  por  este  Instrumento,  cuja  ratificação  é  feita
pelas partes.

Fraiburgo(SC), 20 de outubro de 2022.

AAuuttaarrqquuiiaa  MMuunniicc..  SSaanneeaamm..ddee  FFrraaiibbuurrggoo--

SSaanneeffrraaii

AAllttaammiirr  LLuucciioo  ddaa  SSiillvvaa

ÓÓrrggããoo  PPaarrttiicciippaannttee

MMaaeessttrrii  TTeerrrraappllaannaaggeemm  LLttddaa  MMee

MMaarrcciioo  MMaaeessttrrii

FFoorrnneecceeddoorr

DDooccuummeennttoo   oorriiggiinnaall   eelleettrrôônniiccoo   aassssiinnaaddoo   ddiiggiittaallmmeennttee   ccoomm   aammppaarroo   nnaa   LLeeii   FFeeddeerraall   nnºº   1144..006633//22002200;;   LLeeii   FFeeddeerraall   nnºº
1144..112299//22002211  ee  DDeeccrreettoo  MMuunniicciippaall  nnºº  00117766//22002211,,  ddee  0055//0077//22002211..

1



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 830

Galvão

Prefeitura

EDITAL PROFESSORES 001/2022
Publicação Nº 4264816

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GALVÃO SC.
EDITAL DE MATRICULA 01/2022
FIXA DATA E ESTABELECE ORIENTAÇÕES E CRITÉRIOS PARA MATRÍCULA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
GALVÃO PARA O ANO LETIVO DE 2023 E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público as orientações destinadas às matrículas da Rede 
Municipal de Ensino do Município de GALVÃO, as quais se regerão pelas regras e procedimentos abaixo.

CAPÍTULO I
DA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA

Art. 1º As matrículas na Rede Municipal de Ensino de GALVÃO serão realizadas:

I – As Matrículas para alunos novos ocorrerão exclusivamente de forma presencial, nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2022, no horário 
das 08h às 11h30min e das 13h às 16h30min, nas Instituições Educativas da Rede Municipal de Ensino;

II – A Renovação de Matrículas dar-se-á exclusivamente de forma presencial em todas as Instituições Educativas, nos dias 07 e 08 de no-
vembro de 2022, no horário das 08h às 11h30min e das 13h às 16h30min.

CAPÍTULO II
DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 2º Para efetuar/efetivar a matrícula na Rede Municipal de Ensino, os pais ou responsáveis deverão comparecer à Instituição Educativa 
munidos de documento oficial de identificação com foto e entregar os seguintes documentos do aluno:

1. Educação Infantil

DOCUMENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA
Os documentos abaixo deverão ser apresentados no ato da matrícula; se desatualizados, as famílias serão orientadas pela equipe da Insti-
tuição Educativa quanto à atualização:

I - Fotocópia da Certidão de Nascimento;
II - Fotocópia do CPF da criança;
III - Fotocópia do comprovante de residência atualizado dos pais e/ou responsáveis legais (até três meses anteriores à matrícula);
IV - Termo de guarda da criança (quando existir);
V - Atestado médico das restrições de saúde da criança, ou declaração médica de acompanhamento de doença crônica ou declaração mé-
dica sobre investigação de síndromes ou deficiências (quando existir);
VI - No caso de aluno com deficiência: intelectual, física, auditiva, visual e /ou deficiência múltipla, surdo-cegueira, transtorno do espectro 
autista ou atraso global do desenvolvimento, apresentar laudo médico atualizado do ano de 2021/2022;
VII - Certificado de atualização vacinal, emitido pelos Centros de Saúde do Município de GALVÃO;
VIII - Para matrículas novas na Educação Infantil para vagas de atendimento integral, observar e apresentar os documentos dispostos no 
Art. 5º do presente Edital.

Obs: A matrícula somente será efetuada com a presença dos pais ou responsáveis legais da criança.

2. Ensino Fundamental

I - Fotocópia da Certidão de Nascimento e/ou Carteira de Identidade (RG);
II - Fotocópia do CPF da criança ou adolescente;
III - Fotocópia do documento escolar que comprove a escolaridade anterior, exceto para o 1° ano do Ensino Fundamental, ou seja: Histórico 
Escolar (no prazo de 30 dias após a efetivação da matrícula) e o Atestado de Frequência com indicação do ano/etapa que o(a) estudante 
está frequentando em 2021;
IV - Fotocópia do comprovante de residência atualizado dos pais e/ou responsáveis legais (até três meses anteriores à matrícula);
V - Fotocópia do Cartão Nacional de Saúde;
VI – Termo de guarda da criança ou adolescente (quando existir);
VII – Atestado médico das restrições de saúde da criança, ou declaração médica de acompanhamento de doença crônica ou declaração 
médica sobre investigação de síndromes ou deficiências (quando existir);
VIII – No caso de aluno com deficiência: intelectual, física, auditiva, visual e /ou deficiência múltipla, surdo-cegueira, transtorno do espectro 
autista ou atraso global do desenvolvimento, apresentar laudo médico atualizado do ano de 2019/2020;
IX – Certificado de atualização vacinal, emitido pelos Centros de Saúde do Município de GALVAO.
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CAPÍTULO III
DA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA
Art. 3º A renovação da matrícula destina-se especificamente aos alunos devidamente matriculados na Rede Municipal de Ensino de GALVAO. 
Para sua realização os pais ou responsáveis deverão dirigir-se à Instituição Educativa em que a criança ou adolescente está matriculado, 
munidos dos seguintes documentos:

I - Fotocópia do comprovante de residência atualizado dos pais e/ou responsáveis legais (até três meses anteriores à matrícula);
II – Atestado médico atualizado das restrições de saúde da criança (quando existir);
III – No caso de aluno com deficiência: intelectual, física, auditiva, visual e /ou deficiência múltipla, surdo-cegueira, transtorno do espectro 
autista ou atraso global do desenvolvimento, apresentar laudo médico atualizado do ano de 2021/2022;
IV – Certificado de atualização vacinal, emitido pelos Centros de Saúde do Município de GALVÃO.
V – No caso das crianças matriculadas na Educação Infantil, cujos pais e/ou responsáveis legais possuem vínculo empregatício, apresentar 
Fotocópia do Comprovante de trabalho (para matrículas de crianças de berçário e maternal - folha de pagamento, contrato de trabalho 
devidamente registrado ou declaração assinada pelo empregador com firma reconhecida em cartório, com a carga horária exercida sema-
nalmente).

CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 4º A matrícula na Educação Infantil é obrigatória a partir dos 04 anos de idade completos até 31 de março. O Município oferecerá vagas 
em Educação Infantil nas seguintes condições:

I - Em Bebês (Berçário) para crianças de 1 ano a 2 anos e 11 meses completos ou a completar até 31 de março, com atendimento em meio 
período ou período integral conforme disponibilidade de vagas;
II - Em Crianças bem pequenas (Maternal) para crianças de 03 anos de idade, completos ou a completar até 31 de março, com atendimento 
em meio período ou período integral, conforme disponibilidade de vagas;
III - Em Crianças pequenas (Pré-escola) para crianças de 04 a 05 anos de idade, completos ou a completar até 31 de março, com atendi-
mento de meio período.

Art. 5º Para o atendimento em vagas integrais adotar-se-ão os seguintes critérios:

I - Crianças em situação de risco (entende-se a condição de crianças que por suas circunstâncias de vida estão expostas a violências, ao 
uso de drogas e a um conjunto de experiências relacionadas às privações de ordem socioeconômicas – Lei 8.069, de 13 de julho de 1990).
II - Famílias que recebem o benefício Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), cuja comprovação dar-se-á pela apresentação de Declaração 
fornecida pela Secretaria de Assistência Social (SEASC) – Setor de Cadastro Único.
III - Crianças em situação de tutela, guarda ou abrigo mediante comprovação dos órgãos responsáveis.
IV - Pais ou responsáveis menores de 18 anos regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e 
Adultos, cuja comprovação dar-se-á pela apresentação de atestado de frequência atualizado.
V - Crianças cujos pais e/ou responsáveis legais possuem vínculo empregatício com menor renda per capita, cuja comprovação dar-se-á 
através de Comprovante de trabalho e rendimento.
VI - Crianças cujos pais e/ou responsáveis legais possuem vínculo empregatício, cuja comprovação dar-se-á através de Comprovante de 
trabalho (folha de pagamento, contrato de trabalho devidamente registrado ou declaração assinada pelo empregador com firma reconhecida 
em cartório, com a carga horária exercida semanalmente).

DO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 6º A matrícula no Ensino Fundamental é obrigatória a partir dos 06 anos de idade completos ou a completar até 31 de março, seguindo 
os seguintes critérios:

I - Para os alunos do Ensino Fundamental que já frequentam a Instituição Educativa, a renovação da matrícula será garantida mediante a 
presença dos pais ou responsáveis no respectivo período das rematrículas, munidos dos documentos necessários;

II - O atendimento para os alunos do Ensino Fundamental será de 04 horas diárias.

DO LOCAL DE MATRÍCULAS/REMATRÍCULAS
As matrículas serão realizadas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de 07 de 11 de Novembro de 2022.

DISPOSIÇÕES FINAIS
I - Nenhuma matrícula será efetivada sem a presença dos pais ou responsáveis legais.
II - As unidades escolares não aceitarão documentação incompleta, sendo que a matrícula será efetivada quando todos os requisitos do 
edital foram atendidos.
III - Somente após a efetivação da matrícula as crianças poderão frequentar a escola.
IV - A divulgação do Edital de matrícula será realizada pela Secretaria Municipal de Educação através de mural, site e por comunicados 
enviados para as famílias.
V - O início do ano letivo será comunicado através de site, página da prefeitura, rede social, etc.

Secretária de Educação
Homologado em 21 de Outubro de 2022.
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PROCESSO LICITATÓRIO nº 099/2022 

PREGÃO PRESENCIAL nº 058/2022 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

DE8A1F8A42E5CFFE89A6731DEE46E06C9B07C92D 

 

01. PREÂMBULO 

 O Prefeito Municipal de Galvão, Estado de Santa Catarina, Senhor ADMIR EDI DALLA CORT, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO (SRP) do TIPO MENOR PREÇO 

POR ITEM para AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, conforme descrição ANEXO I e que estará recebendo os documentos 

pertinentes à habilitação e proposta, que deverão ser protocolados ao PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

junto a Secretaria de Fazenda e Administração do Município de Galvão - SC, sita à Avenida Sete de Setembro n. 

548, Galvão, Estado de Santa Catarina, conforme segue, regendo-se este Processo Licitatório pela Lei Federal nº 

8.666 de 21/06/93, Lei n° 10.520 de 17/07/2002, suas alterações e por este Edital. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

Até 09 de novembro de 2022, as 09h:00min.  

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 

09 de novembro de 2022, as 09h15min. 

 

LOCAL DA ABERTURA 

Os envelopes nº 01 – contendo as propostas de preços e de nº 02 – contendo a documentação de habilitação 

serão recebidos pelo Pregoeiro, no Centro Administrativo Municipal, situado na Avenida Sete de Setembro, 548 – 

Centro, 89838-000 Galvão – SC. 

 

 2. OBJETO  

2.1. Registro de preços para AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, conforme quantitativos e especificações estabelecidas 

no Anexo I, que são partes integrantes deste ato convocatório. 

 

O recebimento dos itens e fiscalização será de responsabilidade da Secretaria de Educação na pessoa de Zoleide 

Marconssoni, Secretaria de Educação. 

Paragrafo 1º - Em primeira chamada, o presente processo licitatório é destinado à participação 

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, na disputa de itens cujo valor seja inferior 

a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com o art. 48, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 

147, de 07 de agosto de 2014 e LEI Municipal  Nº 658/2009.  (conforme item 04.8). 

 

Paragrafo 2º - Em segunda chamada, caso não acudirem três microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte, em conformidade com o Artigo 49, inciso II, da Lei 123/2006  não será aplica os critérios de 
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exclusividade, podendo todas as empresas do ramo, participarem do certame, respeitando-se os demais direitos 

que a lei concede as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

2.2. O objeto deste Pregão será destinado a atender as necessidades do município de Galvão.  

2.3 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

* Anexo I – Descritivo dos Itens; 

* Anexo II – Modelo de Credenciamento; 

* Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;  

* Anexo IV – Modelo de Declaração de Situação de Regularidade. 

* Anexo V – Modelo de declaração de cumprimento da lei complementar 123/2006. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação 

que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital. 

3.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  

a) Em recuperação judicial ou extrajudicial (nova denominação de concordata, determinada pela nova Lei de 

Falências) em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Publica suspenso, ou que por esta tenham 

sido declaradas inidôneas. 

c) Que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer que seja 

sua forma de constituição. 

d) Estrangeiros que não funcionem no País. 

 

e) Não serão aceitos documentos assinados digitalmente ou eletronicamente, se estes não possuírem 
chaves, para que seja atestada a sua identidade. 
 

4. CREDENCIAMENTO  

4.1. Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 

4.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentado, cópia do ato constitutivo/contrato social ou 

estatuto social acompanhado de cópia da cédula de identidade; 

4.3 O licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através de 

credenciamento (Anexo II), autorização ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, 

conferindo poderes para formulações de lances e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, 

acompanhado de copia do ato constitutivo/contrato social e estatuto social acompanhado de cópia da cédula de 

identidade. 

4.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um licitante; 

4.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante não enseja a INABILITAÇÃO, nem a 

DESCLASSIFICAÇÃO do licitante; 

4.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da fase de 

competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da administração, 

decaindo, em consequência do direito de interpor recurso. 
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4.7 Far-se-á o credenciamento, devendo a documentação pertinente, estar separado dos demais 

documentos.  

 

4.8 O proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, que optarem pelos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06, deverá comprovar esta condição mediante documento hábil no ato do 

credenciamento, apresentando Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado de 

domicilio da licitante. Data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura. Não feita 

esta comprovação  no momento oportuno, a proposta será desclassificada (conforme paragrafo 1° e 

paragrafo 2° do item 2) 

(DOCUMENTO A SER APRESENTADO FORA DO ENVELOPE, juntamente com a DECLARAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE). 

4.9 Os interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, apresentarão declaração dando ciência 

de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo III) e entregarão os envelopes conforme 

item 05 do edital. 

4.10 Os proponentes deverão apresentar toda sua documentação, inclusive a proposta de preços, por intermédio 

de seu representante legal (administrador) ou procurador. 

4.11 Os documentos deverão ser apresentados em original, ou qualquer processo de cópia, desde que estas 

estejam autenticadas por cartório competente ou por servidor publico do Munícipio de Galvão ou ainda por 

publicação em órgão oficial. (esta autenticação poderá ser feito no dia do certame até 15 minutos antes do horário 

previsto para o inicio). 

 

4.12 As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes por correio ou até mesmo pessoalmente, deverá 

entregar os documentos relativos a participação do certame: 

- Item 4.8  para ter benefícios da Lei Complementar nº 123/06; 

- Item 4.9 declaração (Anexo III); 

Sendo que estes documentos deverão ser entregues fora dos envelopes nº 01 e 02. 

  

4.13 A participação na licitação com a MATRIZ ou FILIAL:  

 

Se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 

Se o licitante for a filial, todos os documentos devem estar em nome da filial; com exceção do: 

 

 Contrato Social (que deverá indicar o endereço da filial e CNPJ); 

 Certidão negativa do INSS (validade para a matriz e filial); 

 Certidão conjunta negativa da Receita Federal (validade para a matriz e filial); 

 Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (validade para a matriz e filial); 

 Certidão de Contribuinte Estadual ou Municipal, ira depender das normas do Estado ou Município; 

 

Sendo que, a proposta de preço deve estar com o mesmo CNPJ da empresa credenciada e habilitada 

para a entrega do objeto. 

 

5. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
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5.1. No dia, hora e local, designados neste edital, na presença dos representantes das  licitantes e demais pessoas 

que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro e a equipe de apoio  receberão os envelopes contendo as propostas 

comerciais e os documentos exigidos para habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte 

externa, a seguinte identificação: 

 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICIPIO DE GALVÃO 

AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/______. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/______. 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE GALVÃO 

AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/______. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/______. 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

 

5.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste edital. 

 

6. PROPOSTA (ENVELOPE Nº 01).  

6.1 A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos 

subitens a seguir: 

6.1.1 A proposta de preço deverá ser apresentada preferencialmente em arquivo magnético (através de CD ou Pen 

Drive), de acordo com o modelo fornecido pelo setor de licitação (via arquivo magnético), bem como deve ser 

apresentada de forma impressa ou manual, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa, em todas as paginas e 

anexos. 

6.1.2 No caso de divergência de dados entre a proposta escrita e a contida no arquivo magnético, prevalecerá a 

escrita. 

6.1.3 Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este ultimo, obrigatoriamente o mesmo 

da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame. 

6.1.4 Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do Anexo I, 

constando marca, o valor unitário e total em algarismos e total da proposta por extenso, em moeda corrente 

nacional. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, no caso de 

divergência entre os valores expressos em algarismo e por extenso, serão considerados estes últimos. No 

preço cotado já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 

com transportes e deslocamento e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Na cotação dos 

preços para a presente licitação, os participantes deverão observar o uso de somente duas casas após a virgula, 

nos valores unitários e totais propostos, caso contrario a Comissão de Licitações desconsiderará as casas cotadas a 

mais, para fins de julgamento e calculo. 
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6.1.5 Conter prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite para 

a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será considerada por 60 (sessenta) dias, 

contados na data da apresentação. 

6.2 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica 

submissão a todas as condições estipuladas  neste  Edital  e  seus  Anexos,  sem  prejuízo  da  estrita  

observância  das  normas  contidas  na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.  

 

6.3 A  Pregoeira  considerará  como  formal  erros  de  somatórios e outros que possam ser sanados na 

própria sessão, por represente capaz e  outros  aspectos que  beneficiem  o  Munícipio de Galvão e não 

implique nulidade do procedimento, devendo tais atos serem registrados em ata. 

 

6.4 OBS: A apresentação de proposta através do software “Betha Auto Cotação” não é obrigatório, caracterizando-

se em recurso para facilitar o preenchimento das propostas. Não será desclassificado o proponente que não 

enviar CD/PEN DRIVE contendo a planilha eletrônica. 

 

7. HABILITAÇÃO (ENVELOPE N. º 02).  

7.1. As proponentes deverão entregar à Comissão Permanente de Pregão no local indicado acima, até a data e 

horário fixado neste edital, envelope devidamente fechado contendo:  

 

7.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL - (Art. 29 - Lei n.º  8.666/93)  

a) Pessoa jurídica: prova de inscrição junto a Receita Federal (CNPJ); ); (Sendo que a descrição das atividades da 

empresa, devem estar de acordo com o objeto licitado). 

b) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da 

Seguridade Social; 

c) Certidão de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda; 

d) Certidão de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda; 

e) Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 

7.1.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA (Art. 31 - Lei n. º 8.666/93).  

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação judicial/extrajudicial, conforme Lei n. º 

11.101/2005.  

OBS: obrigatório cumprir com as orientações do endereço a seguir, sob pena de inabilitação caso a confirmação 

não seja possível em seção pela comissão: ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada 

juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema ePROC, disponível através do endereço 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br 

b) Os documentos de habilitação  poderão  ser  apresentados  em  via  original  ou  cópia  autenticada  por  

qualquer processo, sendo por tabelião de notas ou por servidor público do município de Galvão,  ou por publicação 

em Órgão de Imprensa Oficial. O Pregoeiro e a equipe de apoio farão consulta ao serviço  de  verificação  de  

autenticidade  das  certidões  emitidas  pela  INTERNET,  ficando  a  licitante  dispensada  de autenticá-las. Caso a 
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validade não conste dos respectivos documentos, este serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da data de sua emissão. 

c)  Declaração de situação de regularidade (Anexo IV). 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 43 § 1º da Lei 123/2006 Após 

análise da documentação apresentada, o Pregoeiro e os membros da equipe de  apoio rubricarão todas as folhas e 

demais documentos que integram o dossiê apresentado.  

e) O  (a)  Pregoeiro  (a)  considerará  como  formal  erros  de  somatórios e outros que possam ser sanados na 

própria sessão, por represente capaz e  outros  aspectos que  beneficiem  o  Munícipio de Galvão e não implique 

nulidade do procedimento, devendo tais atos serem registrados em ata. 

 

7.1.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA – (Art. 28 – Lei n. º 8.666/93).  

a) Cópia de Cédula de identidade e C.P.F dos proprietários  

b) Registro Comercial no caso de empresa individual.  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da  diretoria em exercício.  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em  funcionamento no país, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo  órgão competente, quando a atividade exigir.  

OBS: fica os itens acima dispensados caso já tenham sido apresentado no credenciamento. 

 

7.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30 - Lei n. º 8.666/93).  

a) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666, de 21 de junho 

de 1993. (Anexo IV) 

b) Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação (Anexo IV) 

c) Declaração atualizada de Conta Corrente para fins de recebimento.  

d) Declaração que cumpre com o prazo de entrega do objeto estabelecido no edital, especifico no item 10.9 e 

15.14.  

 

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES  

8.1 Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste PREGÃO PRESENCIAL será o 

MENOR PREÇO POR ITEM. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital. 

8.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que deverão estar em 

conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará as 3 (três)  proposta de menor 

preço do item e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, se não houver 3 (três) propostas já classificada.  

8.2.1 Caso existam empates dentro da faixa dos 10% (dez por cento), subitem anterior, serão classificadas todas 

as empatadas para lances verbais;  

 

8.2.2 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.2, serão classificadas as 

propostas sucessivas, até o máximo de 3 (três), a oferecer lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos. 

8.3 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos credenciados das 

licitantes classificadas. Os lances deverão ser formulados partindo-se do licitante credenciado com proposta 
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classificada com o maior preço, sendo que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor 

proposta ofertada, prosseguindo sequencialmente, em ordem descrente de valor. 

8.4 Caso ocorra empate entre as propostas inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais, será realizado 

previamente sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5 A oferta dos lances  deverá  ser  efetuada,  no  momento  em  que  for  conferida  a  palavra  ao  licitante,  na  

ordem decrescente dos preços, sendo vedada à oferta de lance com vista ao empate, ou o uso de mais de duas 

casas após a vírgula. Dos lances ofertados não caberá retratação. A desistência em apresentar lance verbal, 

quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso os licitantes não apresentem 

lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  

8.6 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem 

seu desinteresse em apresentar novos lances.  

8.7 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas e as não selecionadas para 

a etapa  de  lances,  na  ordem  crescente  dos  valores,  considerando-se  para  as  selecionadas  o  último  preço  

ofertado.  O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, de acordo com as especificações 

do Anexo I, a este edital, decidindo, motivadamente, a respeito.  

8.8 Verificada a condição de empate entre duas ou mais propostas, será assegurada preferência de contratação 

para os microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte. 

8.9 Entende-se por empate as  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelos  microempreendedores 

individuais,  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte  sejam  iguais  ou  até  5%  (cinco  por  cento)  

superiores  à proposta mais bem classificada. 

8.9.1 - Para efeito do disposto no item 8.9, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.9.1.1 O microempreendedor individual, a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem  

classificada  poderá apresentar,  dentro  do  prazo  de  05  (cinco)  minutos  (sob  pena  de  preclusão),  proposta  

de  preço  inferior  àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado;  

8.9.1.2 Não ocorrendo a contratação  do  microempreendedor  individual,  microempresa  ou  empresa  de  

pequeno  porte,  na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se  enquadrem 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no prazo previsto na alínea anterior;  

8.9.1.3 No caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelos  microempreendedores  individuais,  

microempresas  e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

8.9.1.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

8.9.1.5 O disposto somente se  aplicará  quando  a  melhor  oferta  inicial  não  tiver  sido  apresentada  por 

microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.9.2 Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas proferidas por empresas não enquadradas na condição 

de preferência, será utilizado como critério de desempate o sorteio público. 

8.10 No caso de haver somente um licitante na sessão pública ou interessado em um determinado item do objeto, 

o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o mesmo, com vistas a obtenção do menor preço possível. 

8.11 Sendo  considerada  aceitável  a  proposta  de  preços  do  licitante  que  apresentou  o  menor  preço,  o  

Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02  -  DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das 
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condições de habilitação fixadas no item 7  deste  Edital. Constatada a conformidade da documentação com as 

exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora. 

8.12 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do  microempreendedor  individual, 

microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  a  Comissão  de  Licitações  suspenderá  a  decisão  de  

habilitação,  e concederá prazo de 05 (cinco) dias úteis (prorrogáveis, por igual prazo, por uma única vez, a 

critério da Comissão), para regularização da documentação, ocasião em que a Comissão designará data para nova 

Sessão, a fim de anunciar a decisão de habilitação do vencedor e conceder prazo para a interposição de recursos. 

8.13 Em constatando a Comissão de Licitações, que a restrição na comprovação da regularidade fiscal, de que 

trata o  item  anterior,  trata-se  de  falsidade,  deve  inabilitar  o  licitante,  oficiar  o  Ministério  Público  e  propor  

processo administrativo  visando  a  declaração  de  inidoneidade  da  empresa.  (Tal disposição aplica-se  em  

qualquer  hipótese  de falsidade documental). 

8.14 A não regularização da documentação, no prazo  previsto no item 8.9.1, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 21 deste edital,  sendo facultado à Administração  

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação (conforme o § 2º do art. 43 da LC 123/2006).  

8.15 Em caso do licitante desatender às  exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro  a  inabilitará  e  examinará  as  

ofertas  subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. Se a oferta não for 

aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora, com vistas a 

obter preço melhor. 

8.16 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o  pregoeiro  declarará o  vencedor,  proporcionando, 

a seguir, a oportunidade às licitantes para que  manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a 

falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da 

licitante, registrando na ata da Sessão Pública a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro 

de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no 

prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do 

processo, em Secretaria. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á 

como renúncia ao direito de recorrer. 

8.17 Da Sessão Pública do Pregão Presencial será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro  dos  licitantes  credenciados,  das  propostas  escritas  e  verbais  apresentadas,  na  ordem  de  

classificação,  da análise  da  documentação  exigida  para  a  habilitação  e  dos  recursos  interpostos,  estes,  em  

conformidade  com  as disposições do item acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por 

todos os licitantes presentes.  

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, 

devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.  

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 Tendo o licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão Presencial, terá ele o prazo 

de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso o qual obrigatoriamente deverá ser 

subscrito por representante, procurador ou preposto com poderes para tal junto ao setor de licitação, 

em horário de atendimento. Não serão conhecidos recursos encaminhados exclusivamente por e-mail, sendo que 

no caso de envio via postal, se considerará o dia e horário de protocolo junto ao setor de licitação do Município.  As 
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demais licitantes, quando for o caso, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias 

consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

OBS: Estas regras estendem-se subsidiariamente a todas as espécies de recursos e impugnações que 
tenham como objeto este edital. 

9.2 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos 

recursos. 

9.3 A ausência de manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  importará:  a  decadência  do  direito  de  

recurso,  a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedora e o encaminhamento do 

processo à autoridade competente para a homologação. 

9.4 Decididos os recursos e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade  competente  

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

9.5 O recurso  não  terá  efeito  suspensivo  e  o  seu  acolhimento  importará  a  invalidação  dos  atos  

insuscetíveis  de aproveitamento. 

9.6 Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Licitação e dirigido no Setor de Recursos 

Humanos na pessoa de Roberval Dalla Cort, junto ao Centro Administrativo Municipal, no endereço 

constante no preâmbulo deste edital, para apreciação e decisão. 

 

10. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS 

10.1 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 

deste contrato; 

10.2 Entregar os produtos na conformidade do estabelecido no Edital em referencia, livres de qualquer ônus, como 

despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias; 

10.3 Nesse período, o fornecedor estará obrigado a substituir os objetos defeituosas, as suas expensas, 

responsabilizando-se por todos os custos decorrentes, assegurando assistência técnica de boa qualidade durante o 

período de garantia oferecido em sua proposta; 

10.4 No ato da entrega a empresa vencedora poderá ter um preposto que responda pela mesma, para 

acompanhar a conferencia e recebimento dos itens. 

10.5 Arcar pelos danos que possam afetar o município ou terceiros em qualquer caso, durante a entrega do item, 

bem como a recuperação ou indenização sem ônus ao Município;  

10.6 Cumprir com responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, 

inclusas as sociais, e ainda todas as obrigações tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato;  

10.7 Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada. 

10.8 Sendo de sua responsabilidade pelo transporte apropriado dos produtos, assumindo a responsabilidade pelos 

encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação. 

 

10.9 A partir do recebimento da Autorização de Fornecimento a empresa terá 30 (trinta) dias uteis 

para a entrega do item licitado. 

 

10.10 A nota fiscal de venda deverá ser emitida de acordo com cada pedido e deverá impreterivelmente 

apresentar o número da autorização de fornecimento que a originou e encaminhada previamente para o e-mail: 

compras@galvao.sc.gov.br 
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11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1 - Da Forma de Pagamento 

11.1.1 - Os pagamentos serão realizados, conforme cronograma de pagamento do ano vigente, acompanhada da 

respectiva  nota  fiscal e a liquidação do setor competente, cujo documento deverá conter todas as especificações, 

no prazo máximo de 30 dias da apresentação da Nota fiscal. 

11.1.2 - O Município se reserva no direito de efetuar o pagamento, tão somente da quantidade dos produtos 

efetivamente executados e atestados pela fiscalização desta Municipalidade.  

11.1.3 - Nos pagamentos serão retidos os valores devidos ao Município, conforme a legislação vigente. 

11.1.4 - Eventuais atrasos nos pagamentos a serem efetuados pelo Município serão remunerados a título de 

atualização monetária, aplicando-se o INPC. 

 

12 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

12.1 Será admitido o reequilíbrio econômico e financeiro, na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea 

“d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, que dispõe:  

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 parte pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da Administração para a  justa  

remuneração  da  obra,  serviço  ou  fornecimento,  objetivando  a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobreviverem 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 extracontratual.  

(...). 

12.2 O registro de preço ainda poderá sofrer acréscimos ou supressões, em até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, a critério do Município, conforme o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993.  

12.3 - Nos termos do art. 65, § 2º, inciso II, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos no item anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

13 - RECURSOS FINANCEIROS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1 As despesas decorrentes desta licitação serão custeadas através de recursos próprios do município, por conta 

do orçamento do exercício financeiro de 2022/2023. 

 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor e, não 

havendo a interposição de recursos, o Pregoeiro adjudicará a proposta de menor preço, seguindo o processo para 

homologação do resultado pela Autoridade Superior. 
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14.2 Havendo interposição de recurso o processo será encaminhado, após o julgamento, ao Setor de Recursos 

Humanos Roberval Dalla Cort que, após apreciação do recurso encaminhará ao Prefeito para adjudicará o objeto 

e homologará o procedimento. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

 

15.1  Realizar a entrega dos itens, dentro do prazo estabelecido no edital e pela Administração do Município; 

15.2 Entregar o objeto  na conformidade do estabelecido no Edital em referencia, livres de qualquer ônus, como 

despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias; 

15.3 Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, sob pena a aplicação das penalidades previstas no presente contrato; 

15.4 Arcar pelos danos que possam afetar o município ou terceiros em qualquer caso, durante a entrega do item, 

bem como a recuperação ou indenização sem ônus ao Município;  

15.5 Cumprir com responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, 

inclusas as sociais, e ainda todas as obrigações tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato;  

15.6 Dar plena garantia sobre a qualidade dos objetos; 

15.7 Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada. 

15.8 No ato da entrega a empresa vencedora poderá ter um preposto que responda pela mesma, para 

acompanhar a conferencia e recebimento dos itens adquiridos sendo a entrega na cede do Município, 

sem custo adicionais. 

15.9 Por ocasião do recebimento do objeto, o setor requisitante reserva-se no direito de proceder à inspeção de 

qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do 

objeto licitado, obrigando-se o proponente vencedor a promover a devida substituição, observados os prazos 

contratuais.       

15.10 Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, 

devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas, insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, 

seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias a perfeita entrega 

do objeto.  

15.11 Por ocasião da aquisição do objeto, o setor requisitante reserva-se no direito de proceder à 

inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo 

com as especificações do objeto licitado, obrigando-se o proponente vencedor a promover a devida 

substituição, observados os prazos contratuais.   

15.12 O aceite dos itens não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade ou técnico dos 

produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste edital, verificadas posteriormente. 

15.13 Caso o (s) itens sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será 

contado a partir da data de regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento. 

 

15.14 A partir do recebimento da Autorização de Fornecimento a empresa terá 30 (trinta) dias uteis 

para a entrega do item licitado. 

 

15.15 A empresa vencedora tambem ficará responsável pelos serviços de irrigação e limpeza de ervas daninhas 

que deverão ser executados diariamente. 
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15.16 A nota fiscal de venda deverá ser emitida de acordo com cada pedido e deverá impreterivelmente 

apresentar o  que a originou e encaminhada previamente para o e-mail: compras@galvao.sc.gov.br  

 

16. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

16.1 - O Município ficará obrigado a: 

16.1.1 Promover, por seu  responsável,  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  entrega  do  produto,  sob  os  

aspectos quantitativos  e  qualitativos,  anotando  em  registro  próprio,  as  falhas  detectadas  e  comunicando  

as  ocorrências  de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada. 

16.1.2 Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 

16.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante da 

LICITANTE, em tempo hábil, de quaisquer dúvidas relacionadas à execução do contrato. 

16.1.4 O Município ficará responsável por coletar os resíduos e auxiliar na irrigação. 

 

17. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO  

17.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste edital, por 

parte do licitante VENCEDOR, assegurará ao Município o direito de rescindir este certame, mediante notificação 

através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer 

espécie  para a Administração e sem prejuízo do disposto no item 20, deste edital. 

17.2 - O Certame poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993: 

17.2.1 Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, 

assegurado  o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

17.2.1.1 O atraso injustificado, a juízo da Administração, no cumprimento do prazo previsto no item 10 

deste edital; 

17.2.1.2 O cumprimento do objeto do edital, fora das especificações constantes no anexo l deste edital; 

17.2.1.3 A subcontratação total ou parcial do objeto deste edital, a associação da licitante vencedora com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem  como  a  fusão,  cisão  ou  incorporação,  que  

afetem  o  cumprimento  da  obrigação assumida; 

17.2.1.4 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar o cumprimento do objeto licitado; 

17.2.1.5 O cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste edital, anotadas na forma do § 1º, 

do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada; 

17.2.1.6 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

17.2.1.7 A dissolução da empresa; 

17.2.1.8 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da 

Administração, prejudique o cumprimento do objeto deste edital; 

17.2.1.9 Razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,  justificadas  

e  determinadas  pela  máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere este certame. 

17.2.1.10 A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução 

do objeto. 
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17.2.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a  termo  no  processo  da  licitação,  desde  

que  haja conveniência para a Administração; 

17.2.3 - Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

17.3 - A rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e  

fundamentada  pela autoridade competente.  

 

18. DO REGISTRO DOS PREÇOS 

18.1 - Após a adjudicação do resultado da licitação e homologação do objeto pela autoridade competente, será 

efetuado o registro dos preços  e dos  fornecedores correspondentes  mediante  a  assinatura da  Ata  de  Registro  

de  Preços  pelo responsável pelo Órgão Gerenciador e pelas licitantes vencedoras do certame, ficando vedada à 

transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros. 

18.2 - É facultado à Administração, quando a(s) proponente(s) vencedora(s) não  atender(em)  à  convocação  

para assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser realizada até 5 (cinco) dias após a homologação da licitação, 

nos termos supra  referidos,  convocar  outro  licitante,  desde  que  respeitada  a  ordem  de  classificação,  para  

após  aprovado  o respectivo laudo, comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a ata de 

registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

18.3 - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços se fará através de intimação pessoal, correio 

(AR) ou publicação em impressa oficial.  Os representantes legais  das  empresas  que  tiverem  os  preços 

registrados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comparecerem ao Setor de Licitação do Município de 

Galvão, para assinarem a Ata, sob pena das sanções previstas no item 21 deste edital. 

18.4 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será considerado o simples fato da empresa vencedora 

participar do certame licitatório e ter apresentado sua proposta final, tendo sido declarada vencedora. Em caso de 

não atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado ao Pregoeiro convocar a segunda 

colocada para, ao mesmo preço  e  condições  da  primeira  colocada,  estar  em  condições  de  fornecer  os  

objetos,  sem  prejuízo  das  sanções previstas neste edital. 

18.5 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de Registro 

de Preços, que terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata. 

18.6 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de Registro de 

Preços ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no 

mercado. 

18.7 -  Os  preços  relacionados  na  ata  de  registro  de  preços  poderão  sofrer  alterações,  obedecidas  as  

disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos. 

18.8  -  Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Municipal poderá ou não contratar 

todo ou quantidades parciais do objeto deste Pregão. 

18.9  -  A  Ata  de  Registro  de Preços,  proveniente  do  presente  certame,  durante sua  vigência,  poderá ser 

utilizada  por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante prévia consulta ao  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente  comprovada  a  vantagem.   

18.10 -  Os  órgãos  e  entidades  que  não  participaram  do  registro  de  preços,  quando  desejarem  fazer  uso  

da  Ata  de Registro  de  Preços,  deverão  manifestar  seu  interesse  junto  ao  órgão  gerenciador  da  Ata,  para  

que  este  indique  os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de 

classificação. 
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18.11 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

19. DO CONTRATO E DOS PREÇOS 

19.1 A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Empenho e assinatura da Ata de Registro de Preços. 

19.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar a totalidade das contratações que 

deles poderão advir, ou seja, a Municipalidade realizará a contratação dos itens que forem de aquisição necessária. 

19.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração 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. 

19.4 - O presente edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte 

integrante da Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. 

19.5 - Quando o preço inicialmente registrado, por  motivo  superveniente,  tornar-se  superior  ao  

preço  praticado  no mercado o órgão gerenciador deverá: 

19.5.1 convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 

19.5.2 frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

19.5.3 convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

20. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO/ATA 

 

20.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 

20.1.1 - automaticamente: 

20.1.1.1 - por decurso de prazo de vigência; 

20.1.1.2 - quando não restarem fornecedores registrados; 

20.1.1.3 - pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público. 

20.2  -  O  Proponente  terá  o  seu  registro  de  preços  cancelado  na  Ata,  por  intermédio  de  processo  

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

20.2.1 - A pedido, quando: 

20.2.1.1 - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de 

força maior; 

20.2.2 - Por iniciativa da Administração Municipal, quando: 

20.2.2.1  -  O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja, não 

cumprir o estabelecido no item 10, do edital; 

20.2.2.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

20.2.2.3 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 

20.2.2.4 - o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes 

desta Ata de Registro de Preços; 

20.2.2.5 caracterizada qualquer hipótese de  inexecução  total  ou  parcial  das  condições  estabelecidas  nesta  

Ata  de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 

20.2.2.6 não aceitar  reduzir  seu  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar  superior  àqueles  

praticados  no mercado. 
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20.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente, por meio 

de documento oficial ou através de publicação no Diário Oficial dos Municípios ou Diário Oficial do Estado de Santa 

Catarina. 

 

21. PENALIDADES 

21.1 - Às empresas vencedoras deste certame, que não cumprirem com as obrigações assumidas ou com os 

preceitos legais, poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:  

21.1.1 Advertência; 

21.1.2 Multa de 10% sobre o valor do contrato; 

21.1.3 Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos; 

21.1.4 Declaração de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  

perdurarem  os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  contratada  ressarcir  a  Administração  

pelos  prejuízos  resultantes.  A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e 

responsáveis técnicos. 

21.1.5 Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à contratada. 

21.2 - Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no 

contrato e das demais cominações legais. 

 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 

49, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 

22.2 -  As  reclamações  referentes  à  documentação  e  às  propostas  deverão  ser  feitas  no  momento  de  sua  

abertura, respectivamente, no final de cada Sessão Pública, quando serão registradas em ata, sendo vedada a 

qualquer licitante observações ou reclamações posteriores, a este respeito. 

22.3 A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, bem  como  a  integral  e  incondicional  aceitação  de  todos  os  termos  e  

condições  deste  edital,  sendo  responsável  pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.4 Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, e em fase recursal pelo Setor de Recursos Humanos 

Roberval Dalla Cort em primeira instancia, com observância da legislação regedora, em especial a Lei n. 8.666, de 

21 de  junho de 1993, atualizada, Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações. 

22.5 No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou 

indenização, poderá ser: 

22.5.1 Adiada a abertura da licitação; 

22.5.2 Alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/1993. 
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22.6 Informações fornecidas verbalmente por servidores Públicos Municipais, estagiários,  prestadores  de  

serviços diretos e indiretos, não serão consideradas como motivos para impugnações. 

22.7 Qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, 

até o 2º (segundo) dia útil anterior à data da sessão de licitação, informada no preâmbulo  deste  edital.   

22.8 Recomenda-se aos licitantes que  estejam  no  local  indicado  do  preâmbulo  deste  edital,  com  

antecedência  de quinze (15) minutos do horário previsto. 

22.9 É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances 

e manifestar intenção de recorrer. 

22.10 Nenhuma indenização  será  devida  aos  licitantes  por  apresentarem  documentação  e/ou  elaborarem  

proposta relativa ao presente PREGÃO. 

22.11 As empresas que não tiveram nenhum item vencedor, os envelopes das documentações  NÃO serão 

devolvidos, permanecerão fechados ao processo Licitatório. 

22.12 A Ata de registro de Preço tem vigência programada por 12 meses, a partir de sua assinatura. 

22.13 Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual. 

22.14 Quaisquer pedidos  de  esclarecimento  em  relação  a  eventuais  dúvidas  de  interpretação  do  presente  

edital, deverão ser dirigidas à Administração Municipal no endereço anteriormente citado, ou pelo telefone (49) 

3342 1111, e-mail: licitacao@galvao.sc.gov.br. 

 

Galvão – SC, 19 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

ADMIR EDI DALLA CORT    ZOLEIDE MARCONSSONI 

Prefeito Municipal      Secretaria de Educação/fiscal    

  

 

 

 

Sandra Maria Turmina 

Pregoeira            

 

              

 

Visto e Aprovado. Assessoria Jurídica. 

Evandro Fernandes Andre OAB/SC n. 29.159__________________________________________ 
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ANEXO I –  DESCRIÇÃO DO ITEM 

(em anexo no site do município de Galvão – item licitação) 

(http://www.galvao.sc.gov.br) 
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ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

(Local/Município), _____ de _______________ de 2022.  

 

Ao 

Pregoeiro Oficial do Município 

Município de Galvão - SC 

Credenciamento para participar no: 

Processo Licitatório n° ___/2022 

Pregão Presencial nº ___/2022 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_____________________________ vem pela presente, informar a V.Sªs, que o(a) Srº.(ª) 

_____________________________________________, portador da Carteira(s) de identidade nº(s) 

_________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa 

jurídica acima citada durante a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial em epígrafe, 

podendo para tanto, assinar propostas de preços, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, 

requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 

 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante da empresa com firma reconhecida) 

Obs.: esta declaração deverá vir acompanhado de cópia do Contrato Social ou Estatuto (original ou fotocópia 

autenticada). 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

Nome da empresa 

 

 

O representante legal da empresa..........................................., na qualidade de Licitante do procedimento 

licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº ______/2022, instaurado pelo município de Galvão, declara 

que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

..........................., .......... de ......................................... de 2022. 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal da Licitante) 

OBSERVAÇÃO: A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO 

IMPLICARÁ NA EXCLUSÃO DO INTERESSADO NESTA LICITAÇÃO. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE 

 

Nome da empresa 

 

Declaramos, para fins de participação no Pregão Presencial n. º ___/2022: 

 A inexistência de fato impeditivo à habilitação nos termos do Art. 32 § 2.º da Lei n. º 8.666/93 e que não 

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público em qualquer de suas esferas. 

Comprometemo-nos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento do Município de Galvão qualquer fato 

superveniente que venha a impossibilitar a habilitação; 

 Aceitar expressamente todas as condições fixadas nos documentos de licitação, e, eventualmente, em 

seus anexos e suplementos, no que não conflitarem com a legislação em vigor; 

 DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz a partir dos quatorze anos. 

 Nos submetemos a qualquer decisão que o município de Galvão venha a tomar na escolha da proposta 

vencedora, obedecidos os critérios estabelecidos na licitação em curso, reconhecendo ainda que não 

teremos direitos a nenhuma indenização em virtude de anulação ou cancelamento do presente Pregão; 

 DECLARA que cumpre com o prazo de entrega do objeto estabelecido no edital. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

..........................., ........... de ................................ de 2022. 

 

__________________________________________ 

(assinatura do representante legal da Licitante) 

 

 

 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 852

 

 
          ESTADO DE SANTA CATARINA 
          MUNICIPIO DE GALVÃO 
 

 

Município de Galvão – SC. CNPJ n. 83.009.902/0001-16 
Avenida Sete de Setembro n. 548, Centro. Galvão – SC. CEP 89.838-000. 

Site: www.galvao.sc.gov.br 
Página 21 de 21 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 

À município de Galvão 

At. Comissão de Licitação 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: ESTADO: 

C.N.P.J.:  

TELEFONE: 

EMAIL: 

 

Declara que conhece os benefícios dos artigos 42 a 45, da Lei Complementar n.º 123/2006 (Estatuto da Micro e 

Pequena Empresa), preenchendo os requisitos para concessão dos mesmos. (A ser declarado apenas pelo 

participante que se enquadra no referido estatuto e pretende usufruir dos benefícios). 

 

 

Galvão, ____ _____________ 2022. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal 
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Garopaba

Prefeitura

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 072/2022
Publicação Nº 4264148

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3E9AA78591F6627632550B1A4ECE89310E0E2426
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2022
PMG

PROCESSO Nº: 123/2022; MODALIDADE: IL010/2022; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GAROPABA/PREFEITURA MUNICIPAL DE GARO-
PABA; CONTRATADA: OSNALDO AIRTON LEITE DE OLIVEIRA 63069261000; CNPJ Nº: 15.403.501/0001-96; OBJETO: Prorrogar o prazo 
de vigência do referido Contrato que vigerá a partir de 30/10/2022 até 31/03/2023, conforme solicitação através do Ofício nº 289/2022 da 
Secretaria do Turismo, Esporte de Desenvolvimento. DATA DA ASSINATURA: 11/10/2022. FISCAL DO CONTRATO: Aires dos Santos – Ma-
trícula nº 8829.

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 021/2022
Publicação Nº 4263787

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BA31D7DE24CCD45D1BEF19A489B1C748F0AE30C5
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 021/2022
PMG

PROCESSO Nº: 099/2021; MODALIDADE: IL007/2021 CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE GAROPABA/PREFEITURA MUNICIPAL DE GARO-
PABA; CREDENCIADO: MARCUS ROGÉRIO ARAÚJO SAMOEL; CPF Nº: 018.362.079-80; OBJETO: O presente termo de credenciamento 
tem por objeto a realização de Leilões Públicos dos bens inservíveis, de propriedade da Municipalidade. O CREDENCIADO deverá auxiliar 
na avaliação dos bens a serem leiloados. VALOR: Conforme Edital de Credenciamento nº 007/2021; DATA DA ASSINATURA: 18/10/2022. 
FISCAL DO TERMO DE CREDENCIAMENTO: Marcos André Cascaes – Matrícula nº 8804.
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AVISO DE LICITAÇÃO PE122/2022
Publicação Nº 4264609

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E7D8122269A9FFC5BCFE6BD0455BD8EDA6BEEA71

 

                ESTADO DE SANTA CATARINA

                MUNICÍPIO DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022

PROCESSO Nº 183/2022

LICITAÇÃO COM ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E ITENS
EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP – Atendimento

ao inciso I do Artigo 48 da LC147/2014

O  Municí	pio  de  Garopaba,  atrave	s  da  Prefeitura  Municipal  de
Garopaba, torna pu	 blico para conhecimento dos interessados, que
realizara	  LICITAÇA# O na modalidade PREGA# O  ELETRO& NICO,  sob
regime de entrega parcelada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
atrave	s de sistema de registro de preço pelo perí	odo de 12 (doze)
meses  pretendendo  a  aquisiça.o  de  materiais  de  copa,  cozinha,
higiene e limpeza para atender as Secretarias administradas pela
Prefeitura e Fundo Municipal de Sau	 de de Garopaba. As propostas
devera.o  ser  entregues  por  meio  de  sistema  de  compras
eletro2 nicas no sí	tio  http://bllcompras.com ate	  as 08h20min do
dia  07/11/2022.  A  sessa.o  pu	 blica  sera	  realizada  a  partir  das
08h30min  do  dia  07/11/2022,  no  endereço  eletro2 nico
http://bllcompras.com.
O Edital encontra-se a disposiça.o dos interessados,  no endereço
acima  descrito,  ou  no  site  https://garopaba.sc.gov.br,  onde
podera	  ser lido e/ou obtida co	 pia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba - SC, 20 de outubro de 2022.

Junior de Abreu Bento
Prefeito Municipal de Garopaba

Praça Governador Ivo Silveira, nº 296, Centro, Garopaba/SC – CEP: 88.495-000 – Fone: (48) 3254-8154
https://garopaba.atende.net – CNPJ: 82.836.057/0001-90
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Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 17 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264483

PORTARIA Nº 17 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR DO CARGO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JAIRO PEREIRA DOS SANTOS, Presidente Interino da Câmara de Vereadores do Município de Garopaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 23, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno, considerando os termos da Lei nº 1030 de 10 de abril de 2006, com 
suas posteriores alterações e demais legislação vigente,

RESOLVE,
Art. 1º EXONERAR, nos termos do art. 56, da Lei Municipal nº 1000/2005, a Senhora APARECIDA AGUIAR DE AMORIM, brasileira, solteira, 
CPF ***.890.***-**, RG ****808 SSP/SC, das funções do cargo de ASSESSOR LEGISLATIVO, da Câmara Municipal de Garopaba, a partir 
de 20/10/2022.

Art. 2º Declarar a vagância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei Municipal nº 1000/2005.

Art. 3º Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 20/10/2022.

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

Gabinete da Presidência, em 20 de outubro de 2022.
Jairo Pereira dos Santos
Presidente Interino
Câmara Municipal de Garopaba

Publicada a presente Portaria, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte 
dois.

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em _____/_____/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Ivaldo da Silva Lobo Filho
Secretário
Câmara Municipal de Garopaba
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Garuva

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - F.M.S. Nº 020/2022 - CREDENCIAMENTO
Publicação Nº 4264553

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SECRETARIA DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório FMS nº 020/2022
Modalidade: Credenciamento

Objeto: Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde na função de Consulta Médica em atenção especializado em Psiquiatria, 
adulto e infanto-juvenil a demanda dos usuários do SUS, no Município de Garuva, conforme especificações estabelecidas no Termo de Re-
ferência, Tabela de Programação Física Orçamentária e Tabela CISNORDESTE/SC.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 08/11/2022 a 07/11/2023

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

GARUVA, 20 de outubro de 2022.
Rodrigo Adriany David
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO FMS Nº 021/2022
Publicação Nº 4264499

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7B626A5B88B60F79E5DF9252354EBB0454765C22
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório FMS nº 021/2022
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo de julgamento: Menor Preço por lote

Objeto: Registro de Preços para contratação de PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE EXAMES/PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE 
DIAGNÓSTICA DE UTRASONOGRAFIA de acordo com as diretrizes do SUS, para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Família, 
conforme Termo de Referência.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 11/11/2022 as 09:00 horas.
A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

GARUVA, 21 de outubro de 2022.
Rodrigo Adriany David
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PMG 094/2022
Publicação Nº 4264425

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A82BACF5B9095729FA44918BF84B046A1E366B5D
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório PMG nº 094/2022
Modalidade: Registro de Preço
Tipo de julgamento: Menor preço por item.

Objeto: Registro de preços para possível contratação de serviços de pintura das unidades administradas pela Secretaria de Educação, 
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conforme termo de referência.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 04/11/2022 às 09:00 horas.
A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.atende.net

GARUVA, 20 de outubro de 2022.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PMG 097/2022
Publicação Nº 4264706

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B887A4933379576AB53A62E79D854D7447B80E2B
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório PMG nº 097/2022
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo de julgamento: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada em transmissão de dados, para prover serviço dedicado de conectividade à internet e inter-
ligação das unidades/secretarias da Prefeitura a sua rede corporativa de computadores atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Garuva, conforme Memorial Descritivo.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 10/11/2022 as 09:00 horas.
A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.atende.net

GARUVA, 20 de outubro de 2022.
Rodrigo Adriany David
Prefeito Municipal

ERRATA 001 - EDITAL PGE 001
Publicação Nº 4263620

ERRATA Nº 001
EDITAL Nº 001/2022 – PLANO DE GESTÃO ESCOLAR
Considerando, que no Edital 001/2022 as datas de inscrição nos itens 2 e 3 apresentam datas diferentes de encerramento da inscrição.

A comissão de elaboração do Edital 001/2022 referente a implantação da Gestão Democrática na Rede Municipal de Educação de Garuva, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 168/2022, torna pública a ERRATA:

3 – DAS ETAPAS
Onde se lê:

CRONOGRAMA
De 20 a 31/10 Inscrição (retirar ficha de Inscrição na SME mediante apresentação dos Títulos)
Até 31/10 Entrega dos Planos conforme descrito no item 2.4
De 18/11 à 28/11 Entrevista e Avaliação da Banca conforme Decreto 241/2022.

Leia-se:
CRONOGRAMA
De 20 a 28/10 Inscrição (retirar ficha de Inscrição na SME mediante apresentação dos Títulos)
Até 31/10 Entrega dos Planos conforme descrito no item 2.4
De 18/11 à 28/11 Entrevista e Avaliação da Banca conforme Decreto 241/2022.

Garuva, 20 de outubro de 2022.
Lucileide de Fátima Bueno Feldhaus
Secretária M. de Educação
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PORTARIA Nº 365/2022
Publicação Nº 4263119

PORTARIA Nº. 365, de 19 de outubro de 2022.
“DISPÕE SOBRE A READAPTAÇÃO DA SERVIDORA ILISANE WINHAR PEREIRA ZAGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS LEIS 
COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 001/98, 002/98 e 012/01,

CONSIDERANDO Processo n° 4682/2022;
CONSIDERANDO parecer da junta médica oficial do município;

RESOLVE:
Art. 1o. – Readaptar a servidora pública municipal ILISANE WINHAR PEREIRA ZAGO, da função de Professor, para exercer funções de 
recuperação de aprendizagem para os anos finais (reforço escolar) na Escola Municipal Vicente Vieira, vinculada à Secretaria Municipal de 
Educação.
Art. 2º. - Comunique-se a Junta Médica Oficial de Readaptação para reavaliar o servidor após 02 (dois) anos a contar de 14 de outubro de 
2022.
Art. 3o. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 366/2022
Publicação Nº 4264312

PORTARIA Nº. 366 de 20 de outubro de 2022
“DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NA LEI MU-
NICIPAL COMPLEMENTAR Nº 045/2009 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009.

Considerando Processo 4768/2022,

RESOLVE:
Art. 1O. - Fica aprovada a progressão horizontal por avaliação positiva da servidora GISELE CAROLINE LEANDRO.
§1º- A servidora fica enquadrada na Carreira Técnico, Classe I, referência “C”, a partir de 01/2020.
§2º- A servidora fica enquadrada na Carreira Técnico, Classe I, referência “D”, a partir de outubro/2021.

Art. 2O. - As vantagens financeiras decorrentes do enquadramento mencionado no artigo anterior são devidas a partir das competências de 
01/2020 e 10/2021, respectivamente.

Art. 3O. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 367/2022
Publicação Nº 4264661

PORTARIA Nº. 367 de 20 de outubro de 2022.
“DETERMINA A ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESIGNA COMISSÃO EXAMINADORA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando, Memorando nº 6114/2022
RESOLVE:
Art. 1O. – Determinar a abertura do Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos relacionados no Edital 10/2022.

Art. 2O. – Criar a Comissão para realização do Processo Seletivo Simplificado, que ficará responsável por organizar, planejar, coordenar e 
acompanhar todas as etapas da execução do mencionado processo.

Art. 3O. – A comissão será composta pelas servidoras públicas municipais: Laurici Leide Ribeiro, Aline Krause Tondorf, Ariane Leandro e 
Dayane Miranda Leite, sendo presidida pela primeira.

Art. 4O - Competirá a comissão:
I – Elaborar os editais;
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II – Receber e homologar inscrições;
III – Classificar os candidatos atribuindo a respectiva pontuação;
IV – Homologar a seleção;
V – Apreciar e julgar recursos;
VI – Decidir com base na Lei Municipal sobre pontos omissos do edital;
VII - Elaborar e corrigir as provas;
VIII – Avaliar títulos;
IX - Exercer demais atos necessários a execução completa do Processo.

Parágrafo único – A critério da comissão poderá ser contratado profissional capacitado para proceder a elaboração e correção das provas.

Art. 5O. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal
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Gaspar

Prefeitura

ADITIVO 1 CONTRATO SAF-160/2021
Publicação Nº 4264278

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
EXTRATO DO ADITIVO Nº 1 CONTRATO N° SAF-160/2021
Concorrência nº.: 03/2021. OBJETO: acréscimo (R$ 1.426.572,63) e supressão (R$ 23.926,72) do contrato para a Reforma e melhorias da 
Escola Norma Mônica Sabel. CONTRATADA: WDF SERVIÇOS EIRELI. (04.924.266/0001-81) – Emerson Antunes| Secretário de Educação

ADITIVO 7 CONTRATO SAF-93/2021
Publicação Nº 4264262

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
EXTRATO DO ADITIVO Nº 7 - CONTRATO Nº SAF-93/2021
Tomada de preços nº.: 10/2021. OBJETO: prorrogação do prazo de execução (até 20/12/2022) do contrato para a Reforma e ampliação 
da Escola Dolores Luzia dos Santos Krauss, acesso e melhoria do CDI Cachinhos de Ouro. CONTRATADA: VB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 
(08.628.996/0001-96). – Emerson Antunes – Secretário de Educação

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022
Publicação Nº 4264370

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8C0A9B3B7B5980A1C8FE056A194C2A900CA6DC67
MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2022
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022
OBJETO: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Materiais Preventivos de Incêndio.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: A partir das 08h00min do dia 24/10/2022.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 09h00min do dia 03/11/2022.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 03/11/2022.
LOCAL Portal de Licitações Compras BR, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br. Íntegra do Edital nos sites: www.gaspar.sc.gov.br 
e www.comprasbr.com.br.

Gaspar (SC), 20/10/2022.
FRANCISCO SOLANO ANHAIA
Chefe de Gabinete
JORGE LUIZ PRUCINIO PEREIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa
FRANCISCO HOSTINS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde
SALÉSIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO
Secretário Municipal de Assistência Social
EMERSON ANTUNES
Secretário Municipal de Educação
JEAN ALEXANDRE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento Territorial
LUIS CARLOS SPENGLER FILHO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
RONI JEAN MULLER
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes e Lazer

CLEVERTON JOÃO BATISTA
Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2022
Publicação Nº 4264463

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022
EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2022
Início da vigência: 19/10/2022. Vencimento: 18/10/2023. Objeto do Contrato: Contratação de Operadora ou Empresa Especializada em 
Locação de Sistema Completo de Radiocomunicação Digital, Incluindo a Instalação, Implantação, Treinamento, Assistência Técnica, 

http://www.gaspar.sc.gov.br
http://www.comprasbr.com.br
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Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos e os Demais Insumos Para Ampliação da Rede Existente de Radiocomunicação da 
Prefeitura Municipal de Gaspar.
Contratado: DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA (CNPJ nº 83.159.087/0001-71). Valor total: R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos 
reais).

Gaspar/SC, 20 de outubro de 2022.
FRANCISCO SOLANO ANHAIA
CHEFE DE GABINETE

JORGE LUIZ PRUCINIO PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 7.628, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4257940

PORTARIA Nº 7.628, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 02/2022, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDA-
DE DO SERVIDOR A. F. DOS S.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferi-
das pela Lei Orgânica do Município, e atendendo ao pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar através do memorando n.º 09/2022 – PAD nº 02/2022,

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 21 de outubro de 2022, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Per-
manente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2022, instaurado para 
apurar a responsabilidade do servidor A. F. dos S.

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

Gaspar, 18 de outubro de 2022.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito Municipal de Gaspar

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC CHAMADA PÚBLICA N° 05/2016 EXTRATO DO CONTRATO Nº 
2022/30152

Publicação Nº 4263577

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
CHAMADA PÚBLICA N° 05/2016
EXTRATO DO CONTRATO Nº 2022/30152
Início da vigência: 11/10/2022. Vencimento: 10/10/2023. Objeto: Contratação de serviços que visam o acolhimento temporário pessoas 
com deficiência com idade acima de 18 anos, que passam por situação de risco social ou ameaça a integridade física, moral e social, com 
comprometida ou nula existência de vínculo familiar, comunitário e social, conforme especificações contidas no Edital de Credenciamento 
nº FMAS-05/2016 e seus anexos. Observação: Quantidade estimada de vagas que podem ser disponibilizadas a Secretaria Municipal de 
Assistência Social:

Vagas Estimadas/Mês Valor
Unitário (R$)

Período
Mês Valor Global Estimado (R$)

Até 19 Até 5.080,00 12 1.158.240,00

Contratante: MUNICÍPIO DE GASPAR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ n° 83.102.244/0001-02). Con-
tratado: CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA. EPP (CNPJ n° 19.354.317/0001-54). Valor Total Estimado: R$ 1.158.240,00 (um milhão e 
cento e cinquenta e oito mil e duzentos e quarenta reais).

Gaspar/SC, 11 de outubro de 2022.
Salésio Antônio da Conceição
Secretário Municipal de Assistência Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC CREDENCIAMENTO FMAS N° 05/2016 EXTRATO DO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2021/30123

Publicação Nº 4263399

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
CREDENCIAMENTO FMAS N° 05/2016
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº 2021/30123
Início da vigência: 17/11/2021. Vencimento: 16/11/2022. Objeto: O presente Termo Aditivo promove a RESCISÃO AMIGÁVEL do Contrato 
n° 30100/2020, com fulcro no inciso II do art. 79 da Lei n° 8666/1993, cujo objeto envolve o Credenciamento de instituições que visam 
acolhimento temporário de pessoas idosas, que passam por situação de risco social ou ameaça a integridade física, moral e social, com 
comprometida ou nula existência de vínculo familiar, comunitário e social, conforme especificações contidas no Edital de Credenciamento 
nº FMAS-05/2016 e seus anexos. A rescisão do presente contrato dar-se-á em 11 de outubro de 2022 sem qualquer ônus para ambas as 
partes. Contratante: MUNICÍPIO DE GASPAR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (83.102.244/0001-02). Contra-
tado: CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA. EPP (CNPJ sob nº 19.354.317/0001-54). Valor Total Estimativo: R$ 426.720,00 (quatrocentos e 
vinte e seis mil e setecentos e vinte reais). Observação: valor estimado para utilizado de até 07 (sete) vagas por mês pela CONTRATANTE.

Gaspar/SC, 11 de outubro de 2022.
SALÉSIO ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC EXTRATO DO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO N°101/2017 ORIUNDO 
DO CREDENCIAMENTO Nº 05/2016

Publicação Nº 4263493

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO N°101/2017 ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO Nº 05/2016
Início da vigência: 28/11/2021. Vencimento: 27/11/2022. Inexigibilidade nº 234/2016. Objeto: O presente Termo Aditivo promove a RESCI-
SÃO AMIGÁVEL do Contrato n° 30100/2020, com fulcro no inciso II do art. 79 da Lei n° 8666/1993, cujo objeto engloba o credenciamento 
de instituições que visam o acolhimento temporário de pessoas com deficiência do Município de Gaspar. A rescisão do presente contrato 
dar-se-á em 11 de outubro de 2022 sem qualquer ônus para ambas as partes. Contratante: MUNICÍPIO DE GASPAR, através da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (83.102.244/0001-02). Contratado: CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA (19.354.317/0001-54). 
Valor Total Julgado: R$ 731.520,00 (setecentos e trinta e um mil quinhentos e vinte reais).
Gaspar/SC, 11 de outubro de 2022.
SALÉSIO ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO | Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 224/2022 CREDENCIAMENTO FMS 
N° 009/2022 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2022/20154

Publicação Nº 4263306

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 224/2022
CREDENCIAMENTO FMS N° 009/2022
EXTRATO DO CONTRATO Nº 2022/20154
Início da vigência: 18/10/2022 Vencimento: 17/10/2023. Credenciamento nº 009/2022. Objeto: Contratação de entidades privadas ou filan-
trópicas prestadoras de serviços de saúde para a realização de Consultas Especializadas, Procedimentos com a Finalidade Diagnóstica ou Ci-
rúrgica, Hospitalar e Ambulatorial, de Média e Alta Complexidade, discriminados (constantes) na “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS,” através do sistema de gerenciamento da tabela SIGTAP. 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CNPJ n° 11.436.906/0001-70). Contratado: KARLA PATRÍCIA CASEMIRO EIRELI – ESPAÇO 
VITALE – VITALAB (CNPJ N° 02.993.348/0001-52).
Gaspar/SC, 17 de outubro de 2022.
FRANCISCO HOSTINS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 261/2019 DISPENSA N° 19/2019 
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº165/2019

Publicação Nº 4264320

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 261/2019
DISPENSA N° 19/2019
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº165/2019
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 08/11/2022. VENCIMENTO: 09/11/2023. OBJETO: Promove a renovação, por 12 (doze) meses, do presente contra-
to de locação deste bem imóvel situado na Rua Coronel Aristiliano Ramos n° 441 (fundos), Centro de Gaspar, composto de 1 (uma) sala 
comercial com 75 m² e vaga de estacionamento matriculado no Cadastro Municipal sob o n° 8.796. OBSERVAÇÃO: Concede reajuste con-
tratualmente previsto de 8,82%, mediante acordo entre as partes, referente ao último período aquisitivo (2021-2022) conforme a seguinte 
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TABELA REFERENCIAL:

Item Descrição Valor
Unitário (R$)

Qt.
(Meses)

Valor
Total (R$)

1

Locação de bem imóvel na Rua Coronel Aristiliano Ramos n° 441 
(fundos), no Centro de Gaspar/SC, composto de 1 (uma) sala 
comercial com 75 m² e vaga de estacionamento matriculado no 
Cadastro Municipal sob o n° 8.796.

1.565,00 12 18.780,00

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GASPAR (83.102.244/0001-02). CONTRATADO: DINÂMICA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS (CNPJ 
N° 18.741.419/0001-60). VALOR TOTAL: R$ 18.780,00 (dezoito mil e setecentos e oitenta reais).

Gaspar (SC), 19 de dezembro de 2022.
EMERSON ANTUNES
Secretário Municipal de Educação
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Governador Celso Ramos

Prefeitura

ATA DE JULGAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 98/2022 - SELECIONAR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A CONSECUÇÃO 
DE ATIVIDADES DE CO-GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

Publicação Nº 4265278

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C9C5D435A04B9C8EEC19BBC2A14D037B251DC622
ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PLANOS DE TRABALHO DA CHAMADA PÚBLICA 98/2022
PROCESSO: 98/2022
OBJETO: SELECIONAR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA, EM REGIME DE MÚTUA 
COOPERAÇÃO PARA A CONSECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CO-GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192.
EMPRESAS QUE ENTREGARAM ENVELOPES:
1. ASSOCIAÇÃO CHC DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
2. FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE
3. HOSPITAL MAHATMA GANDHI

ANALISANDO AS DOCUMENTAÇÕES JUNTAMENTE COM AS ALEGAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES HOSPITAL MAHATMA GANDHI E ASSOCIA-
ÇÃO CHC DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR , A COMISSÃO DE SELEÇÃO DEU INICIO AO JULGAMENTO DA DOCUMENTA-
ÇÃO E PLANOS DE TRABALHOS:
- ALEGAÇÕES DA EMPRESA HOSPITAL MAHATMA GANDHI:
Demanda acatada, pois a OSC FAHECE não inseriu em seu plano de trabalho 3 (cargos), sendo que esta comissão pontuou na avaliação do 
critério C2 – alínea I como “atende parcialmente” e assim a referida OSC não pontuou nota máxima para este critério.
Não acatado – Pois o detalhamento financeiro não foi exigido no Edital, bem como os seus Anexos. Devendo a OSC vencedora deste edital, 
apresentar o mesmo somente na assinatura do Contrato.

Questionamento procedente, inclusive na avaliação do critério C1 alínea I, a comissão zerou a nota técnica deste critério. Uma vez que a 
OSC FAHECE não apresentou os documentos comprobatórios.

Não acatado – Pois o detalhamento financeiro não foi exigido no Edital, bem como os seus Anexos. Devendo a OSC vencedora deste edital, 
apresentar o mesmo somente na assinatura do Contrato.
ADUZ A REPRESENTANTE DO HOSPITAL MAHATMA GANDHI, QUE O INSTITUTO CHC NÃO APRESENTOU DETALHAMENTO FINANCEIRO 
QUANTO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL, NÃO PERMITINDO A CONFERÊNCIA COM PRECISÃO DE ATENDIMENTO DO PISO SALARIAL DAS 
CATEGORIAS EXIGIDAS EM CONVENÇÃO COLETIVA.
ADUZ AINDA, QUE A EQUIPE APRESENTADA PELO INSTITUTO CHC NÃO ATENDE A LEI N. 15.311/2022, ONDE É EXIGIDA CARGA HORÁRIA 
DE 44 HORAS SEMANAIS PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA SOCORRISTA, SENDO QUE O QUANTITATIVO DE MOTORISTAS 
SOCORRISTAS NÃO ATENDE A LEGISLAÇÃO E NÃO PERMITE ATENDIMENTO DURANTE A CARGA HORÁRIA EXIGIDA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS.
EM PRIMEIRO MOMENTO, CUMPRE RESSALTAR QUE O EDITAL EXIGIU, NO TOCANTE AO PLANO DE TRABALHO, QUE A EMPRESA FIZESSE 
UM RELATÓRIO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUI-
ÇÕES, PROVISIONAMENTO DE 13º, FÉRIAS, VERBAS RESCISÓRIAS, DISSÍDIOS E ACORDOS COLETIVOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 
SOB PROVISIONAMENTOS).
EM ANÁLISE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO INSTITUTO CHC, MAIS ESPECIFICAMENTE NO PLANO DE TRABALHO APRESEN-
TADO, VERIFICOU-SE QUE CONSTA O DETALHAMENTO CORRETO DO EXIGIDO EM EDITAL, DEMONSTRANDO TODA A COMPOSIÇÃO DE 
VALORES MÉDIOS MENSAIS E ANUAIS DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ENTRE OUTRAS EXIGIDAS.
SENDO ASSIM, NÃO FOI DEIXADO DE APRESENTAR NENHUM DOCUMENTO EXIGIDO EM EDITAL, E MESMO QUE A REPRESENTANTE DO 
HOSPITAL MAHATMA GANDHI ENTENDA QUE A DOCUMENTAÇÃO NÃO ESTEJA DETALHADA O SUFICIENTE NO TOCANTE A FOLHA DE 
PAGAMENTO, DESTACAMOS QUE O EDITAL NÃO EXIGIU O DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE CADA CARGO OU FUNÇÃO PARA QUE 
FOSSE REALIZADA POSSÍVEL CONFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DO PISO SALARIAL DAS CATEGORIAS.
O EDITAL É A LEI MAIOR DA LICITAÇÃO, NÃO PODENDO SE EXIGIR NADA ALÉM DO QUE CONSTA NO TEXTO DO INSTRUMENTO CON-
VOCATÓRIO.
SEGUNDO LUCAS ROCHA FURTADO, PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, O INS-
TRUMENTO CONVOCATÓRIO É A LEI DO CASO, AQUELA QUE IRÁ REGULAR A ATUAÇÃO TANTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO 
DOS LICITANTES. ESSE PRINCÍPIO É MENCIONADO NO ART. 3º DA LEI DE LICITAÇÕES, E ENFATIZADO PELO ART. 41 DA MESMA LEI QUE 
DISPÕE QUE “A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE DESCUMPRIR AS NORMAS E CONDIÇÕES DO EDITAL, AO QUAL SE ACHA ESTRITAMENTE 
VINCULADA”. (CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 2007, P.416).
EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE QUE O INSTITUTO CHC NÃO ATENDE A LEI N. 1.531/2022, ONDE É EXIGIDA CARGA HORÁRIA DE 44(QUA-
RENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA SOCORRISTA, INFORMAMOS QUE QUANTO AO 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM AINDA QUE TENHAM APRESENTADO PROFISSIONAIS A MAIS DO QUE SOLICITA O EDITAL, A CARGA HORÁ-
RIA DIGITADA NA PLANILHA ESTÁ DE 40(QUARENTA) HORAS, DE IGUAL FORMA O MOTORISTA SOCORRISTA QUE O EDITAL SOLICITA 
44(QUARENTA E QUATRO) HORAS DE CARGA HORÁRIA E NA PLANILHA ESTÁ 40(QUARENTA) HORAS, ASSIM, DIVERGENTE DO EDITAL. 
E, PORTANTO DIMINUINDO SUA PONTUAÇÃO COM RELAÇÃO A EQUIPE TÉCNICA. POR FIM, COMO A EMPRESA DECLARA COMPROMETI-
MENTO EM SEGUIR A LEI MUNICIPAL N. 1.531/2022, FICA DESDE JÁ CIENTE DE QUE CASO SEJA CONTRATADA DEVE SEGUIR TODOS OS 
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO.
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- ALEGAÇÕES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CHC DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR:
Não acatado – Pois o referido julgamento é com base no que rege o edital e a Lei de Licitações.

Questionamento procedente, inclusive na avaliação do critério C1 alínea I, a comissão zerou a nota técnica deste critério. Uma vez que a 
OSC FAHECE não apresentou os documentos comprobatórios.

APÓS ANÁLISE DOS APONTAMENTOS REALIZADOS PELAS EMPRESAS SUPRACITADAS JUNTAMENTE COM A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA POR CADA UMA DAS ORGANIZAÇÕES EM RELAÇÃO A COMISSÃO DE SELEÇÃO ASSIM JULGOU:

TODAS COMO CLASSIFICADAS NO CERTAME, CONFORME AS MATRIZES DE PONTUAÇÃO EM ANEXO.
RESTANDO ORDENADAS DA SEGUINTE FORMA:

1ª – CLASSIFICADA - ASSOCIAÇÃO CHC DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR:
PONTUAÇÃO: 99 PONTOS
VALOR TOTAL MENSAL R$ 118.441,07
VALOR TOTAL ANUAL R$ 1.421.292,84

2ª – CLASSIFICADA - HOSPITAL MAHATMA GANDHI:
PONTUAÇÃO: 98 PONTOS
VALOR TOTAL MENSAL R$ 128.569,37
VALOR TOTAL ANUAL R$ 1.542.821,44

3ª – CLASSIFICADA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE:
PONTUAÇÃO: 84 PONTOS
VALOR TOTAL MENSAL R$ 119.975,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 1.439.700,00

DESTA FORMA ENCERRA-SE A PRESENTE SESSÃO, ABRINDO DESDE JÁ O PRAZO RECURSAL. VISANDO DAR CELERIDADE AO PROCESSO 
SOLICITAMOS AS LICITANTES QUE ACASO DECIDAM MANIFESTEM RENÚNCIA A RECURSO. APÓS REMETER-SE-Á O PROCESSO PARA AD-
JUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE.

Governador Celso Ramos, 20 de outubro de 2022.
PABLO MARIO SOUZA
PRESIDENTE DA MEMBRO DA COMISSÃO DE
SELEÇÃO E JULGAMENTO

JOSÉ RICARDO BIM GOMES
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

ALESSANDRO TARGINO JORGE
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

JULIA DUARTE LAUS
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

THIAGO RUAN KOERICH
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

DECRETO 103-2022 - DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA UFM PARA 2023
Publicação Nº 4265575

DECRETO Nº 103/2022.
DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA UNIDADE FISCAL MUNICIPAL - UFM PARA O ANO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 77, 
inciso IV, da Lei Orgânica do Município, considerando o índice de variação acumulada do IPCA no período outubro/2021-setembro/2022, nos 
termos dos artigos 264 e 271 da Lei Complementar Municipal nº. 1.374 de 30 de outubro de 2019,
DECRETA:
Art. 1° UFM - Unidade Fiscal do Município, base de cálculo dos tributos e demais créditos fiscais do Município de Governador Celso Ramos 
serão corrigidos em um percentual de 7,17% (sete vírgula dezessete por cento) em relação ao índice vigente, passando a ser na ordem de 
R$142,87 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), a partir de 1º de janeiro de 2023.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Governador Celso Ramos /SC, 20 de outubro de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal
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DECRETO 104-2022 - REGULAMENTA A TRIBUTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Publicação Nº 4265608
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DECRETO Nº 104/2022. 

 
REGULAMENTA A TRIBUTAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DISPÕE 
SOBRE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
ACESSÓRIAS DOS PRESTADORES E DOS 
TOMADORES DESSES SERVIÇOS NO 
MUNICÍPIO. 

 

MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 77, inciso IV, da Lei Orgânica 
do Município e de conformidade com as disposições da Lei nº 1.492, de 28 de 
setembro de 2021, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) no Município de Governador Celso Ramos, 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta as normas e procedimentos administrativos para a 
tributação dos serviços e obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 
obras semelhantes, realizados no Município, segundo as disposições da Lei nº 1.492, 
de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) do Município de Governador Celso Ramos. 

Parágrafo único. Na interpretação e aplicação deste Regulamento serão 
considerados, no que couberem, os conceitos e as definições do Código de Obras do 
Município, instituído pela Lei nº 19/1983 e do Código de Vigilância Sanitária Municipal, 
previsto na Lei nº 1.348/2019. 

TÍTULO I 
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DAS NORMAS 

ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS 

CAPÍTULO I 
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Art. 2º Para fins deste Regulamento são consideradas obras e serviços de construção 
civil, hidráulicas, elétricas e outras obras semelhantes:  

I – a construção de edificações em geral, inclusive muros e calçadas; 

II – a construção de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos; 

III – a construção de pontes, túneis, viadutos e logradouros públicos; 

IV – a construção de canais de drenagem ou de irrigação, obras de retificação ou 
regularização de leitos ou perfis de rios e canais; 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 867

 

2 
 

V – as escavações, barragens e diques; 

VI – a construção de sistemas de abastecimento de água e de saneamento, poços 
artesianos, semiartesianos ou manilhados; 

VII – a construção de sistemas de produção e distribuição de energia elétrica; 

VIII – a construção de sistemas de telecomunicações; 

IX – a construção de refinarias, oleodutos, gasodutos e outros sistemas de distribuição 
de líquidos e gases; 

X – o escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres; 

XI – os serviços de concretagem; 

XII – os serviços de terraplanagem; 

XIII – os serviços de reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, 
portos e congêneres; 

XIV – a demolição de edificações e muros. 

Parágrafo único. São serviços auxiliares ou complementares à execução de obras de 
construção civil, hidráulica e outras semelhantes: 

I – os serviços de estaqueamentos, fundações, aterros, desmontes, rebaixamento de 
lençóis de água, dragagem, escoramento, enrocamentos e derrocamentos; 

II – os serviços de revestimentos e pinturas de pisos, tetos, paredes, forros e 
divisórias; 

III – os serviços de carpintaria, serralheria, vidraçaria e marmoraria; 

IV – os serviços de impermeabilização e isolamentos térmicos e acústicos; 

V – os serviços de instalações e ligações de água, de energia elétrica, de proteção 
catódica, de comunicações, de elevadores, de condicionamento de ar, de 
refrigeração, de vapor, de ar comprimido, de sistemas de condução e exaustão de 
gases de combustão, inclusive dos equipamentos relacionados com esses serviços; 

VI – serviços de jardinagem e paisagismo, iluminação externa, casa de guarda e 
outros de mesma natureza, quando integrados à obra de construção civil; 

VII – os serviços de varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros resíduos 
quaisquer; 

VIII – os serviços de limpeza do imóvel construído. 

CAPÍTULO II 
DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS                                   

DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, NO MUNICÍPIO 

Art. 3º A execução, manutenção e utilização de obras, edificações e equipamentos, 
inclusive os destinados ao funcionamento dos órgãos ou serviços públicos está sujeita 
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ao atendimento das normas administrativas estabelecidas no âmbito do Município, 
pelos seguintes diplomas legais, sem prejuízo do disposto na legislação federal e 
estadual que se lhes aplicam: 

I – Código de Obras do Município, aprovado pela Lei nº 19/1983; 

II – Código de Vigilância Sanitária Municipal, aprovado pela Lei nº 1.348, de 04 de 
junho de 2019. 

Art. 4º A execução de obras e a construção, reconstrução, ampliação, reforma ou 
alteração de uso de edificações, dependerá dos seguintes atos administrativos: 

I – antes do início da obra ou serviço: 

a) liberação da consulta de viabilidade técnica; 

b) aprovação do projeto da obra ou da construção, reconstrução, ampliação ou 
reforma de edificação ou equipamento; 

c) liberação do alvará de licença da obra ou da autorização para demolição; 

II – no final da obra, liberação da carta de “habite-se”. 

§ 1° Os atos administrativos previstos nos incisos I e II deste artigo serão emitidos 
pelas autoridades administrativas competentes, mediante solicitação do responsável 
pela execução da obra. 

§ 2° Para fins do disposto neste Regulamento são responsáveis pelas obrigações 
administrativas e tributárias decorrentes da execução de obras de construção civil: 

I – o proprietário ou possuidor legítimo do imóvel; 

II – o dono da obra;  

III – o incorporador; 

IV – a empresa construtora contratada para executar obra por empreitada global; 

V – a empresa líder, quando a obra for executada por grupo de empresas 
consorciadas. 

Art. 5º As obras e serviços a seguir também estão sujeitas ao licenciamento prévio: 

I – a construção de muros nos alinhamentos e afastamentos obrigatórios para as vias 
públicas; 

II – a execução ou reforma de passeios e rebaixamento das guias de meio-fio; 

III – colocação de toldos sobre passeios; 

IV – a demolição de edificação ou muro; 

V – execução de loteamento, desmembramento, amembramento e condomínios. 

Parágrafo único. Na hipótese das obras e serviços serem realizados em imóvel 
tombado pelo Município, o responsável pela obra deverá requerer a autorização do 
órgão municipal competente. 
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Art. 6º Os serviços e obras descritos nos incisos deste artigo somente serão 
submetidos ao licenciamento prévio da Prefeitura, quando necessitarem de andaimes 
ou tapumes para a sua execução: 

I – reparo e substituição de telhas, calhas, tubulações e condutores em geral; 

II – impermeabilização de terraços e piscinas; 

III – limpeza, pintura e reparo nos revestimentos externos das edificações, desde que 
não alterem as linhas arquitetônicas existentes; 

IV – limpeza, pintura, conserto e reparo no interior das edificações; 

V – pintura e revestimento de muros em geral; 

VI – construção de calçada no interior dos terrenos; 

VII – construção de instalações provisórias destinadas à guarda e depósito de 
materiais de construção para obras devidamente licenciadas. 

TÍTULO II 
DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS  

CAPÍTULO I 
DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA 

Art. 7º A execução de serviços e obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e 
obras semelhantes está sujeita à incidência dos seguintes tributos municipais: 

I – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); 

II – Taxa de Licença para Execução de Obras; 

III – Taxa de Licença Ambiental, quando for o caso; 

IV – Taxa de Prevenção Contra Sinistros (TPCS), quando for o caso; 

V – Taxa dos Atos de Vigilância Sanitária, quando for o caso. 

Parágrafo único. Além do pagamento dos tributos mencionados nos incisos I a V deste 
artigo, o prestador e o tomador dos serviços mencionados no “caput” estão sujeitos 
ao cumprimento das obrigações tributarias acessórias previstas no art. 47 deste 
Regulamento. 

CAPÍTULO II 
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

Seção I 
Do Fato Gerador 
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Art. 8º Constitui fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), 
a efetiva execução das obras e dos serviços mencionados no art. 2º, incisos I a XIV e 
no seu parágrafo único, incisos I a VIII, deste Regulamento, previstos na Lista de 
Serviços de que trata o art. 1º da Lei nº. 1.492, de 28 de setembro de 2021, transcritos 
a seguir: 

I – a execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive 
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, 
pavimentação concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e 
equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS (Subitem 
07.02 da lista de serviços); 

II – a demolição (Subitem 07.04 da lista de serviços); 

III – a reparação, a conservação e a reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e 
congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS (Subitem 
07.05 da lista de serviços); 

IV – a colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalho, cortina, revestimento de 
parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo 
tomador do serviço (Subitem 07.06 da lista de serviços); 

V – a limpeza do imóvel construído (Subitem 07. 10 da lista de serviços); 

VI – a decoração e jardinagem do imóvel construído (Subitem 07.11 da lista de 
serviços); 

VII – o escoramento, contenção e encostas e serviços congêneres (Subitem 07.17); 

VIII – acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, 
arquitetura e urbanismo (Subitem 07.19); 

IX – a execução de outros serviços semelhantes, auxiliares ou complementares as 
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, inclusive aqueles prestados por 
pessoas físicas, cuja execução independe de escolaridade específica (Subitem 07.02 
da lista de serviços). 

Parágrafo único. A incidência do imposto independe: 

I – da denominação dada ao serviço prestado; 

II – do serviço constituir-se em atividade preponderante do prestador; 

III – da existência de estabelecimento fixo; 

IV – do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou 
administrativas, relativas ao prestador dos serviços; 

V – do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação. 
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Seção II 
Da não Incidência do Imposto 

Art. 9º O imposto não incide sobre os serviços de construção civil nas seguintes 
hipóteses: 

I – serviços de mão de obra própria;  

II – serviços de construção civil de obra executada em regime de mutirão. 

§ 1° A utilização de mão de obra própria na execução de obras de construção civil, 
hidráulica, elétrica e congêneres, será comprovada pelo proprietário da obra, 
incorporador ou empresa construtora, mediante:  

I – apresentação da relação de todos os empregados e trabalhadores avulsos a 
serviço da empresa, discriminando o nome, CPF, número da carteira de trabalho, 
número da previdência social, endereço e respectivo cargo, função ou serviço 
prestado, agrupando-os por categoria por estabelecimento, por obra de construção 
civil e por tomador de serviço; 

II – prova de inscrição, dos empregados e dos trabalhadores a seus serviços, no 
Regime Geral de Previdência Social – RGPS; 

III – prova de inscrição dos empregados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

IV – prestação de todas as informações cadastrais, contábeis e fiscais, bem como de 
qualquer esclarecimento necessário, quando solicitados pela fiscalização tributária. 

§ 2º A execução de obra em regime de mutirão será comprovada mediante declaração 
do proprietário do imóvel segundo o art. 47 deste Regulamento, a qual informará que 
a obra será executada nesse regime, relacionando as pessoas que executarão 
voluntariamente os serviços, juntando as cópias de documentos pessoais, e 
informando os respectivos endereços, profissão, e declaração firmada pelos mesmos, 
não sendo admitida a participação de pessoas jurídicas. 

§ 3º A obra executada no regime de mutirão será acompanhada e fiscalizada por 
agente fiscal tributário, no que se refere à efetiva comprovação da não incidência do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 

§ 4º Será exigido o pagamento do imposto referente à obra executada em regime de 
mutirão quando: 

I – executada sem licença prévia ou sem a comunicação de que a obra seria 
executada em regime de mutirão; 

II – tenha sido iniciada sem o respectivo Alvará de Licença de Construção; 

III – da execução da obra se constate a participação de pessoas não relacionadas na 
declaração nos termos do parágrafo segundo deste artigo. 

Seção III 
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Do Local da Prestação 

Art. 10. O imposto é devido no local da prestação do serviço. 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Regulamento, considera-se local da 
prestação dos serviços o lugar da execução da obra ou da prestação dos serviços de 
construção civil, hidráulicos ou elétricos. 

Seção IV 
Dos Responsáveis pelo Pagamento do Imposto 

Art. 11. São responsáveis pelo pagamento do imposto decorrente da execução de 
obra de construção civil, o proprietário ou possuidor a qualquer título do imóvel, o dono 
da obra, o incorporador e a empresa construtora, em relação aos serviços contratados 
com terceiros. 

§ 1º A responsabilidade prevista neste artigo alcança todas as pessoas tomadoras de 
serviço de construção civil, hidráulicos ou elétricos, ainda que isentas ou imunes. 

§ 2º Incluem-se nas disposições deste artigo as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, da União, do Estado e do Município, em relação às obras de 
construção civil, hidráulicas ou elétricas, que contratarem.   

§ 3º A responsabilidade tributária a que se refere este artigo somente será afastada 
nos seguintes casos: 

I – quando o prestador dos serviços, agindo com o propósito de impedir ou retardar, 
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, 
ou excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o 
montante do imposto devido, ou de evitar ou deferir o seu pagamento, prestar 
informações falsas ao responsável induzindo-o a erro na apuração do imposto devido; 

II – na concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em qualquer espécie de 
ação judicial. 

§ 4º O tomador do serviço na condição de responsável tributário poderá compensar-
se dos encargos financeiros relativos ao pagamento do imposto, mediante retenção 
na fonte do imposto relativo aos serviços de subempreitadas, observado o disposto 
no art. 44 deste Regulamento.  

§ 5º A responsabilidade prevista neste artigo não elide a exigência de juros moratórios 
e multas devidas em razão do inadimplemento da obrigação. 

Art. 12 A União, o Estado e o Município, inclusive suas autarquias e fundações, são 
responsáveis por retenção na fonte e recolhimento do imposto sobre os serviços e 
obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas, que contratarem. 

Art. 13 Os responsáveis pelo pagamento do imposto, quando efetuarem a retenção 
na fonte, fornecerão ao prestador do serviço, o Comprovante de Retenção do Imposto 
na Fonte - CRIF, nos termos do art. 47 deste Regulamento. 
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§ 1º Não será efetuada a retenção do imposto quando o prestador de serviços: 

I – for profissional autônomo regularmente inscrito no Cadastro Municipal de 
Contribuintes de Governador Celso Ramos; 
II – for sociedade simples, constituída na forma do art. 18 da Lei nº 1.492, de 28 de 
setembro de 2021; 
III – gozar de imunidade; 
IV – for Microempreendedor Individual (MEI), nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006. 
§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, o responsável tributário deverá exigir que o 
prestador dos serviços comprove seu enquadramento em uma das condições 
previstas nos incisos I a IV do § 1º, por meio de certidão cadastral que comprove o 
registro e o enquadramento do contribuinte para fins de incidência do imposto. 

 

Seção V 
Da Base de Cálculo do Imposto 

Subseção I 
Da Regra Geral  

Art. 14. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

Parágrafo único. Para fins de determinação da base de cálculo do imposto, considera-
se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, 
excetuados os descontos e abatimentos concedidos independentemente de condição, 
e os abatimentos previstos nos incisos I e II do art. 15, deste Regulamento.  

Art. 15. Na prestação dos serviços a que se refere este Capítulo, o imposto será 
calculado sobre o preço deduzido deste as parcelas correspondentes ao valor: 

I – das subempreitadas já tributadas no Município de Governador Celso Ramos; 

II – dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços enquadrados nos subitens 
7.02 e 7.05, da lista de serviços prevista no art. 1º da Lei nº 1.492, de 28 de setembro 
de 2021. 

§ 1º As deduções de materiais admitidos no inciso II deste artigo excluem aqueles que 
não se incorporem às obras executadas, tais como: 

I – as madeiras e ferragens utilizadas para barracão da obra; 

II – materiais empregados em escoras, andaimes, tapumes, torres e formas; 

III – alimentação, vestuário e equipamentos de proteção individual; 

IV – ferramentas, máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados na obra; 

V – materiais adquiridos antes da licença para construção; 
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VI – materiais adquiridos para endereços fora do canteiro de obra; 

VII – materiais adquiridos após a concessão do “habite-se” da obra; 

VIII – frete destacado em nota fiscal de venda; 

IX – veículos, máquinas e equipamentos utilizados na execução da obra, adquiridos 
com ou sem prestação de serviços. 

X – demais materiais utilizados na construção que não se incorporam à obra, inclusive 
aqueles empregados na formação de canteiros, depósitos ou alojamentos. 

§ 2º As deduções previstas neste artigo se aplicam exclusivamente aos serviços 
descritos nos subitens 7.02 e 7.05, da lista de serviços do art. 1º da Lei nº 1.492, de 
28 de setembro de 2021. 

§ 3º Para fins do disposto nos incisos I e II deste artigo, o prestador de serviços deverá 
informar o valor das deduções no campo próprio da Nota Fiscal de Serviços. 

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prestador do serviço identificará no corpo da Nota Fiscal 
de Serviços ou, em relação anexa a esta, os documentos fiscais de aquisição dos 
materiais, informando o número do documento fiscal, a data de sua emissão, o CNPJ 
do fornecedor e o número do processo obras do município. 

§ 5º A Nota Fiscal de aquisição dos materiais, entre outras informações, deverá indicar 
o local da obra bem como número do processo obras do município. 

§ 6º Na falta das informações a que se refere o § 3º deste artigo, o imposto incidirá 
sobre o preço do serviço.  

§ 7º Para fins do disposto no inciso I deste artigo, não são dedutíveis as 
subempreitadas representadas por:  

I – documento fiscal irregular;  

II – nota fiscal de serviços em que não conste o local da obra, a identificação do 
tomador dos serviços e número do processo obras do município;  

III – nota fiscal de serviços emitida posteriormente à nota fiscal da qual é efetuado o 
abatimento. 

§ 8º Para fins do disposto no inciso II do “caput” deste artigo, não são dedutíveis os 
materiais adquiridos:  

I – para a formação de estoque ou armazenados fora do canteiro de obras, antes de 
sua efetiva utilização;  

II – através de recibos, nota fiscal de venda sem a identificação do consumidor ou 
ainda, aqueles cuja aquisição não esteja comprovada pela primeira via da nota fiscal 
correspondente;  

III – através de nota fiscal em que não conste o local da obra e o número do processo 
obras do município; 

IV – posteriormente à emissão da nota fiscal da qual é efetuado o abatimento.  
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Art. 16.  Nos casos de abatimento dos materiais agregados à obra de que trata o 
inciso II do “caput” do art. 15 deste Regulamento, somente será permitida a dedução 
quando houver a devida comprovação dos materiais fornecidos mediante a 
apresentação da documentação fiscal, com identificação completa da obra onde foram 
aplicados, bem como fazendo constar, obrigatoriamente, no ato da emissão da Nota 
Fiscal de Serviços: 

I – o endereço completo da obra a que corresponde o documento fiscal, citando o 
nome da rua, número, bairro e o nome do condomínio, quando for o caso; 

II – se a obra está sendo executada por empreitada global. 

§ 1º Para a apuração do imposto devido nos moldes deste Regulamento, 
relativamente a cada obra, não serão aceitas: 

I – notas fiscais de serviços, de materiais ou de remessa de materiais que contenham 
emendas, rasuras ou adulterações; 

II – notas fiscais ou documento de recolhimento do imposto em desacordo com os 
modelos e padrões previstos na legislação; 

III – notas fiscais de aquisição de materiais, inclusive Nota Fiscal de Remessa ou 
movimentação de materiais, em desacordo com o período da obra ou sem a 
identificação completa da obra que os incorporou, com rua, número, bairro e o nome 
do condomínio, se for o caso; 

IV – notas fiscais de aquisição de materiais de terceiros e entregues no local da 
execução dos serviços, quando não se tratar de primeira via do documento; 

V – notas fiscais de remessa ou movimentação de materiais quando não 
acompanhadas das correspondentes notas fiscais de compra para confrontação de 
preços, bem como escrituração contábil compatível; 

VI – notas fiscais de remessa ou movimentação de mercadorias, nos casos de 
serviços de concretagem, que não contenham a identificação da Nota Fiscal de 
Serviços a que se referem. 

§ 2º As notas fiscais relativas às compras de materiais que gerarem redução na base 
de cálculo, deverão ter o visto da fiscalização de tributos com a anotação de 
“deduzida”. 

Art. 17. Quando os serviços referidos neste Capítulo forem prestados sob regime de 
administração, ou seja, empreitada global, a base de cálculo incluirá além da mão de 
obra, despesas administrativas, fornecimento de equipamentos com mão de obra, 
encargos sociais e reajustamentos, ainda que tais despesas sejam de 
responsabilidade de terceiros, as despesas gerais de administração e os honorários 
do prestador. 

Art. 18. O “habite-se” da obra não poderá ser liberado sem a comprovação do 
pagamento do imposto devido.  
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Subseção II 
Do Arbitramento da Base de Cálculo 

Art. 19. Sempre que forem omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo 
terceiro legalmente obrigado, a base de cálculo do imposto será arbitrada pela 
autoridade fiscal. 

Art. 20. A autoridade fiscal que efetuar o arbitramento da base de cálculo do imposto 
lavrará Termo de Arbitramento, valendo-se dos dados e elementos que possa colher 
junto ao próprio sujeito passivo, relativamente a prestações realizadas em períodos 
anteriores ou a contribuintes que promovam prestações semelhantes. 

§ 1º O arbitramento poderá também basear-se em quaisquer outros elementos 
probatórios, inclusive considerar como base para o cálculo da receita, o critério 
especial de estimativa do preço dos serviços previsto na Subseção III, deste artigo. 

§ 2º Na determinação da base de cálculo do imposto com base no critério especial 
previsto na Subseção III, será utilizado como referência o valor de 100 % do Custo 
Unitário Básico (CUB), para o tipo de edificação, vigente no mês do início da obra. 

Art. 21. O Termo de Arbitramento integra a Notificação Fiscal e deve conter: 

I – a identificação do sujeito passivo; 

II – o motivo do arbitramento; 

III – a descrição das atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo; 

IV – as datas inicial e final, ainda que aproximadas, de cada período em que tenham 
sido desenvolvidas as atividades; 

V – os critérios de arbitramento utilizados pela autoridade fazendária; 

VI – o valor da base de cálculo arbitrada, correspondente ao total das prestações 
realizadas em cada um dos períodos considerados; 

VII – o ciente do sujeito passivo ou, se for o caso, a indicação de que este se negou a 
por o ciente. 

§ 1º Acompanham o Termo de Arbitramento as cópias dos documentos que lhe 
serviram de base, salvo quando estas tenham sido extraídas de documentos 
pertencentes ao próprio sujeito passivo, caso em que serão identificadas. 

§ 2º Não se aplica o disposto nesta Subseção quando o fisco dispuser de elementos 
suficientes para determinar o valor real das prestações. 

§ 3º É assegurado ao contribuinte o direito de contestar o valor arbitrado, na forma e 
prazos previstos na legislação tributária municipal. 

Subseção III 
Do Critério Especial de Estimativa da Base de Cálculo do Imposto 
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Setor I 
Das Disposições Gerais 

Art. 22. A autoridade administrativa responsável pelo cálculo do ISS incidente sobre 
os serviços e obras de construção civil, hidráulica, elétrica, e congêneres, fica 
autorizada a considerar os procedimentos de estimativa da base de cálculo do 
imposto, segundo o critério de apuração direta do preço dos serviços regulamentado 
nos termos desta Subseção. 

§ 1° Para fins do disposto neste artigo, o sujeito passivo será enquadrado no regime 
de cálculo do imposto por estimativa da base de cálculo, consoante os arts. 19 e 20 
da Lei nº 1.492, de 28 de setembro de 2021 e disposições deste Regulamento. 

§ 2° As disposições deste artigo não se aplicam aos serviços prestados para os órgãos 
públicos da administração direta do Município, Estado ou União. 

§ 3° Na hipótese do § 2°, o imposto deverá ser apurado e recolhido, mensalmente, 
pelo tomador dos serviços, mediante retenção na fonte, na forma deste Regulamento. 

Setor II 
Dos Procedimentos para Estimativa da Base de Cálculo 

Art. 23. A estimativa da base de cálculo do imposto no âmbito das atividades 
mencionadas no art. 8º deste Regulamento levará em conta os seguintes elementos: 

I – a área construída, reformada ou demolida;  

II – o uso, o tipo de projeto e padrão de construção da obra; 

III – o custo unitário básico da construção civil. 

Parágrafo único. Além dos elementos descritos nos incisos I a III deste artigo, na 
estimativa da base de cálculo do imposto serão considerados ainda outros custos 
estabelecidos no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular:  

I – a prestação de outros serviços, dentre os quais:  

a) fundações especiais;  

b) instalação de elevadores; ar condicionado, calefação, fogões, aquecedores, 
incineração, ventilação; exaustão e congêneres;  

II – construção e ou montagem de equipamentos, dentre os quais "playgrounds", 
piscina e congêneres; 

III – obras complementares de urbanização, recreação, ajardinamento, instalação e 
regularização do condomínio; 

IV – outros serviços especiais. 

Setor III 
Do Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB) 
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Art. 24. O Custo Unitário Básico da Construção Civil – CUB, divulgado na publicação 
do mês de fevereiro de cada ano, pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil – 
SINDUSCON/SC da Região, calculado com base na Norma Técnica nº 12.721/2006, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT será utilizado como critério 
para a determinação da base de cálculo do imposto, segundo as disposições contidas 
no Setor II desta Subseção, e corresponderá aos seguintes percentuais: 

I – nos contratos de mão de obra: 60% (sessenta por cento) do valor da parcela de 
mão de obra fixado na Tabela do CUB divulgada pelo SINDUSCON, conforme Tabela 
constante do Anexo I deste Regulamento; e 

II – nos contratos executados por empreitada global: 70% (setenta por cento) do valor 
total do CUB fixado na Tabela divulgada pelo SINDUSCON, deduzida a parcela 
referente aos materiais, conforme Tabela constante do Anexo II deste Regulamento. 

§ 1º O CUB representa uma estimativa parcial para o valor do metro quadrado de 
construção e tem por finalidade medir a variação mensal dos custos de construção 
imobiliária com materiais, administração, equipamentos e mão de obra, de acordo com 
os seguintes projetos-padrão: 

I – RESIDENCIAL: 

a) Residencial (R1): 

1. tipo unifamiliar; 

2. com até 02 (dois) pavimentos; 

3. com padrão de acabamento – baixo, normal e alto; 

b) Prédio Popular (PP-4): 

1.  tipo multifamiliar; 

2. entre 02 (dois) e 04 (quatro) pavimentos + pilotis; 

3. com padrão de acabamento – baixo e normal; 

c) Projeto de Interesse Social (PIS): 

1. tipo multifamiliar; 

2. com até 04 (quatro) pavimentos; 

3. com padrão de acabamento – baixo; 

d) Residencial (R8): 

1. tipo multifamiliar; 

2. entre 05 (cinco) a 8 (oito) pavimentos;  

3. com padrão de acabamento – baixo, normal e alto; 

e) Residencial (R16): 

1. tipo multifamiliar; 

2. acima de 8 (oito) pavimentos; 
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3. com padrão de acabamento – normal e alto; 

II – COMERCIAL: 

a) Salas e Lojas (CSL8): 

1. com até 8 (oito) pavimentos; 

2. com padrão de acabamento – normal e alto; 

b) Salas e Lojas (CSL16): 

1. acima de 8 (oito) pavimentos; 

2. com padrão de acabamento – normal e alto; 

c) Andar Livre (CAL8): 

1. quantidade de pavimentos - livre; 

2. com padrão de acabamento – normal; 

III – GALPÃO INDUSTRIAL (GI): 

a) para galpão industrial; 

b) para galpão comercial/serviços. 

§ 2º Quanto ao valor do CUB a ser utilizado como critério de determinação indireta da 
base de cálculo do imposto: 

I – terá por base a Tabela publicada pelo SINDUSCON/SC para o respectivo tipo de 
projeto e padrão de construção, vigente no ano da liberação da licença; 

II – será atualizado em tabelas específicas, anualmente, após a publicação de 
fevereiro de cada ano, em ato administrativo do titular da Secretaria Municipal de 
Receita. 

Setor IV 
Do Enquadramento dos Projetos na Tabela do CUB 

Art. 25. Para fins do disposto nesta Subseção, o enquadramento da obra de 
construção civil na Tabela do CUB/SINDUSCON será realizado de ofício pela 
autoridade competente, de acordo com: 

I – a destinação (utilização) do imóvel; 

II – o número de pavimentos; 

III – o tipo; 

IV – o projeto-padrão da obra; 

V – o padrão de acabamento da obra. 

Art. 26.  Segundo os usos a que se destinam, as edificações classificam-se em:  

a) uso residencial;  
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b) uso de saúde; 

c) uso educacional; 

d) locais de reunião; 

e) uso administrativo; 

f) uso comercial e de prestação de serviços; 

g) uso industrial; e 

h) uso misto. 

§ 1° Segundo o tipo, as edificações residenciais são classificadas em: 

I – unifamiliares: quando nela existir uma única unidade residencial; 
II – multifamiliares: quando nela existir duas ou mais unidades residenciais 
independentes; 

III – coletivas: quando as atividades residenciais se desenvolverem em 
compartimentos de uso coletivo, tais como: asilos, internatos, pensionatos, casas 
geriátricas e congêneres. 

§ 2º As edificações destinadas ao uso de saúde, uso educacional, locais de reunião, 
uso administrativo, e de uso para prestação de serviços, para fins de cálculo do 
imposto serão enquadradas na Tabela do CUB/SINDUSCON, como Projetos 
Comerciais. 

§ 3° As edificações destinadas ao uso misto, para fins de cálculo do imposto serão 
enquadradas na Tabela do CUB/SINDUSCON, conforme a área construída 
preponderante, sendo que, se houver coincidência de áreas, a tabela Projeto 
Residencial prevalecerá sobre a tabela Projeto Comercial Salas e Lojas (CSL), que 
por sua vez, prevalecerá sobre a tabela Projeto Comercial Andar Livre (CAL). 

§ 4° A edificação destinada ao empreendimento posto de gasolina, que contenha 
instalações para lanchonete, restaurante, loja de conveniência, serviço de lava rápido, 
serviço de alinhamento e balanceamento de rodas, entre outras, será enquadrada 
como projeto Comercial, Salas e Lojas. 

§ 5° A edificação tipificada como Galpão Industrial que não for destinada 
exclusivamente a fabricação e guarda de produtos será enquadrada como projeto 
Comercial Salas e Lojas. 

Art. 27. O enquadramento conforme o número de pavimentos da edificação será 
efetuado de acordo com as seguintes faixas: 

I – Residencial (R-1), para projeto residencial unifamiliar, de até 2 (dois) pavimentos; 
II – Residencial (R-8), para projeto residencial multifamiliar, de 5 (cinco) até 8 (oito) 
pavimentos, incluídos os pavimentos de garagem e pilotis, se existirem; 
III – Residencial (R-16), para projeto residencial multifamiliar, acima de 8 (oito) 
pavimentos, incluídos os pavimentos de garagem e pilotis, se existirem; 
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IV – Comercial (CAL-8), para projeto comercial andar livre, para edificações sem limite 
de pavimentos superpostos; 
V – Comercial (CSL-8), para projeto comercial ou serviços – salas e lojas, até 8 (oito) 
pavimentos, incluídos os pavimentos de garagem e pilotis, se existirem; 
VI – Comercial (CSL-16), para projeto comercial ou serviços – salas e lojas, acima de 
8 (oito) pavimentos, incluídos os pavimentos de garagem e pilotis, se existirem; 
VII – Galpão Industrial (GI), para projetos de edificação do tipo galpão industrial, 
comercial ou serviços; 
VIII – Projeto Interesse Social (PIS), para conjunto habitacional popular, com até 4 
(quatro) pavimentos; 
IX – Prédio Popular (PP), para prédios populares de 2 (dois) até 4 (quatro) pavimentos 
+ pilotis. 
§ 1º As edificações que contenham áreas com destinação residencial e comercial, 
serão enquadradas, quanto ao número de pavimentos, da seguinte forma: 
I – quando edificadas em um mesmo bloco, o número de pavimentos será o resultante 
da soma de todos os pavimentos da obra. 
II – quando edificadas em blocos distintos: 
a) o número de pavimentos será o da edificação comercial ou residencial, conforme 
seja a prevalência; 
b) no caso de coincidência de áreas e não coincidindo o número de pavimentos, 
corresponderá ao da edificação de maior número de pavimentos. 
§ 2º As edificações classificadas como hotel, motel, “SPA” e hospital, serão 
enquadradas na forma dos incisos V ou VI do “caput”. 
§ 3º O enquadramento da obra será único, por projeto aprovado pela Prefeitura 
Municipal e será considerado em sua totalidade, sendo vedados quaisquer 
fracionamentos ou divisões com o propósito de alterar o resultado do enquadramento. 
§ 4º As áreas comuns dos condomínios ou conjuntos habitacionais horizontais serão 
incluídas no projeto da obra, ainda que dele constem edificações independentes entre 
si. 

Art. 28. O enquadramento do projeto de obra no padrão da construção será efetuado 
da seguinte forma: 

I – Projetos Residenciais: 

a) padrão baixo, para unidades autônomas com 1 (um) banheiro; 

b) padrão normal, para unidades autônomas com 2 (dois) banheiros; 

c) padrão alto, para unidades autônomas com 3 (três) banheiros ou mais; 

II – Projeto Comercial – andar livre: padrão normal; 

III – Projeto Comercial – salas e lojas: padrão normal; 

§ 1º O enquadramento, previsto neste artigo, será efetuado de ofício Autoridade 
Administrativa competente, unicamente em função do número de banheiros para os 
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Projetos Residenciais e no padrão normal para os projetos comerciais, 
independentemente do material utilizado. 

§ 2º As edificações destinadas a Hotel, Motel, “SPA”, Hospital e áreas comuns de 
condomínio habitacional horizontal, serão enquadradas como uma unidade autônoma 
no padrão normal do inciso III do “caput”. 

§ 3º No caso de edificações que tenham áreas residenciais e comerciais, o 
enquadramento no padrão baixo, normal ou alto, efetuar-se-á da seguinte forma: 

I – prevalecendo área residencial, o enquadramento da edificação será pelo projeto 
residencial e o padrão será de acordo com o número de banheiros da maioria das 
unidades residenciais; 

II – prevalecendo área comercial, o enquadramento será no padrão normal do projeto 
comercial considerado; 

III – no caso de coincidência das áreas, o enquadramento da edificação será pelo 
projeto residencial e o padrão será de acordo com o número de banheiros das 
unidades residenciais prevalecente. 

§ 4º O Conjunto Habitacional, terá seu enquadramento na Tabela do CUB, da seguinte 
forma:  

I – Projeto de Interesse Social – PIS (R4), quando se tratar de projeto incentivado pelo 
Poder Público;  

II – Projeto Popular – PP (R4), quando se tratar de grupo de edifícios de habitação 
coletiva, constituído pelo conjunto de dois ou mais edifícios, com habitação de uso 
comum. 

Setor V 
Do Cálculo do Preço dos Serviços de Construção Civil 

Art. 29. Para fins do disposto neste Setor considera-se área total construída a 
somatória das áreas de todos os pisos de uma edificação, inclusive as ocupadas por 
paredes e pilares. 

Parágrafo único. Serão computadas na área total da edificação, as áreas cobertas e 
descobertas das seguintes obras: 

I – quadra esportiva ou poliesportiva; 

II – garagem, abrigo para veículos e pilotis; 

III – quiosque; 

IV – área aberta destinada à churrasqueira; 

V – estacionamento térreo; 

VI – terraços ou área descoberta sobre lajes; 

VII – varanda ou sacada; 
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VIII – área coberta sobre as bombas e área descoberta destinada à circulação ou ao 
estacionamento de veículos nos postos de gasolina; 

IX – caixa d’água; 

X – casa de máquinas. 

Art. 30. O preço dos serviços de construção civil será determinado levando-se em 
consideração: 

I – o enquadramento da obra segundo: 

a) a destinação do imóvel, nos termos do art. 26; 

b) o número de pavimentos, nos termos do art. 27; 

c) o padrão de acabamento da obra, nos termos do art. 28; 

II – a área total do projeto de construção; 

III – o valor do metro quadrado de construção fixado para o tipo do projeto no qual a 
obra fora enquadrada. 

Setor VI 
Dos Contratos de Execução de Obras por Empreitada Global 

Art. 31. Nos contratos de execução de obra em regime de empreitada global, o preço 
dos serviços de construção civil será obtido pela multiplicação da área construída do 
projeto pelo valor do metro quadrado que lhe seja correspondente, fixado nos termos 
do inciso II do art. 24 deste Regulamento. 

Setor VII 
Dos Contratos de Mão de Obra 

Art. 32. Nos contratos de execução de obra em regime de mão de obra, o preço dos 
serviços de construção civil será obtido pela multiplicação da área construída do 
projeto pelo valor do metro quadrado que lhe seja correspondente, fixado nos termos 
do inciso I do art. 24 deste Regulamento. 

Setor VIII 
Do Cálculo do Preço dos Serviços de Outras Obras ou Serviços 

Art. 33. Para fins de apuração do montante do preço dos serviços referentes à área 
ampliada em obra de construção civil já regularizada, o projeto será enquadrado 
segundo o tipo e padrão da construção do projeto original, na forma dos artigos 25 a 
28, tendo como base a área ampliada. 

Parágrafo único. Nos serviços e obras previstos nos incisos deste artigo, a base de 
cálculo do imposto será determinada tendo por base o projeto original da obra 
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demolida, reformada ou construída, segundo os procedimentos previstos nos arts 25 
a 28, com a aplicação dos seguintes redutores: 

I – Demolição: redução de 70% (setenta por cento), sendo que para fins de 
enquadramento será observada a área construída total a ser demolida, do imóvel 
considerado; 

II – Reforma: redução de 50% (cinquenta por cento), sendo que para fins de 
enquadramento será observada a área construída total a ser reformada do imóvel 
considerado; 

III – construção de edificação destinada a telheiro será enquadrada como projeto 
Galpão Industrial, Comercial ou de Serviços, com redução de 20% (vinte por cento); 

Art. 34. Na apuração da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) incidente sobre os serviços abaixo, será considerado: 

I – terraplanagem sem movimentação de terra: 0,0248 UFM’s por m³; 

II – terraplanagem com movimentação de terra: 0,0496 UFM’s por m³; 

III – escavação: 0,0248 UFM’s por m³; 

IV – estaqueamento: 0,1959 UFM’s por metro linear. 

Parágrafo único. O contribuinte está obrigado a apresentar projeto de escavação e de 
terraplanagem, firmado por engenheiro e com Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART). 

Seção VI 
Das Alíquotas do ISS nos Serviços de Construção Civil 

Art. 35. O imposto incidente sobre os serviços de construção civil e outros serviços 
complementares será calculado mediante a aplicação da alíquota fixada no art. 30 da 
Lei nº 1.492, de 28 de setembro de 2021, sobre o valor da base de cálculo apurada 
nos termos da Seção V deste Capítulo, conforme tabela a seguir: 

ALÍQUOTAS PARA O CÁLCULO DO ISS 
SOBRE OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL 

(Lista de Serviços fixada pela Lei nº 1.492/2021: Art. 1º) 
Item 
da 

Lista  
Descrição do Serviço 

Alíquota 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou 
subempreitada, de construção civil, hidráulica ou elétrica e 
de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, 
perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação 
e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 

5,0% 
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serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS). 

07.04 Demolição.  3,0% 

07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 
pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora 
do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao 
ICMS). 

5,0% 

07.06 
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, 
cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de 
gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do 
serviço. 

3,0% 

07.09 
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 
quaisquer. 

5,0% 

07.10 
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e 
congêneres. 

3,0% 

07.11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 3,0% 
07.17 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 3,0% 

07.19 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 
engenharia, arquitetura e urbanismo. 3,0% 

Seção VII 
Da Apuração, Declaração e Pagamento do Imposto 

Subseção I 
Disposições Gerais 

Art. 36. O proprietário ou possuidor do imóvel, os construtores, incorporadores e 
administradores, são responsáveis tributários em relação ao ISS incidente sobre os 
serviços de construção civil que contratarem com terceiros, cabendo-lhes a 
responsabilidade quanto à apuração, declaração e o pagamento do imposto, ainda 
que não tenha sido efetuada a sua retenção na fonte. 

Art. 37. Para fins das disposições deste Capítulo, as pessoas jurídicas proprietárias 
da obra, construtores, e incorporadores envolvidos com a execução ou administração 
de obras de construção civil deverão estar regularmente inscritas no sistema cadastro 
da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos. 

Subseção II 
Da apuração do Imposto pelo Sujeito Passivo 

Art. 38. O imposto será apurado pelo responsável tributário, mensalmente, tendo por 
base de cálculo a receita apurada no mês do faturamento, observado o disposto no 
art. 41 deste Regulamento. 
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Art. 39. A apuração do imposto compete ao tomador do serviço quando o serviço for 
prestado no Município para: 

I – pessoa jurídica com estabelecimento no Município, inscrita no Cadastro Mobiliário 
Fiscal (Cadastro Econômico) da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, no 
ramo da construção civil, que estiver recolhendo seus tributos com regularidade;  

II – órgãos da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas ou de 
economia mista, da União, do Estado ou do Município. 

§ 1º Para fins do disposto nos incisos I e II deste artigo, considera-se estabelecimento 
a sede da empresa, ou, na sua falta, o local da execução da obra ou serviços de 
construção civil. 

§ 2º Os valores dos serviços relativos às subempreitadas já tributadas pelo ISS, 
enquadrados nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços, serão deduzidos da base 
de cálculo do ISS devido pelo tomador desses serviços quando este comprovar: 

I – o registro das operações de subempreitadas por ele contratadas, no Livro de 
Registro dos Serviços de Construção Civil, Tomados de Terceiros, segundo o modelo 
de que trata o art. 47 deste Regulamento; 

II – o recolhimento do imposto retido na fonte, dos serviços prestados por terceiros no 
regime de subempreitadas; 

III – a declaração, na forma da legislação do imposto, das operações relativas aos 
serviços de construção civil e serviços complementares ou auxiliares à construção 
civil, por ele contatados com terceiros; 

IV – guarda e conservação, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, dos comprovantes 
de receitas e despesas relativos à obra, para exibição ao Fisco Municipal, sempre que 
lhe seja solicitado.   

§ 3º Para fins do disposto no § 2º, inciso IV, são considerados comprovantes de receita 
e despesa, os seguintes: 

I – contratos de empreitada e subempreitada para execução de serviços e obras de 
construção civil; 

II – documentos fiscais emitidos pelo prestador do serviço, relativos aos serviços por 
ele prestados a terceiros; 

III – documentos fiscais relativos à obra, emitidos por terceiros prestadores dos 
serviços, por ele contratados; 

IV – comprovantes de pagamentos do imposto devido, por obrigação própria ou na 
condição de substituto tributário. 

§ 4º Não será aceita carta de correção para a Nota Fiscal de Prestação de Serviços 
de construção civil. 

Subseção III 
Da apuração do Imposto pela Autoridade Administrativa 
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Art. 40. O imposto será apurado pela autoridade administrativa competente quando: 

I – for adotado o procedimento de estimativa da base de cálculo do imposto; 

II – a base de cálculo do imposto for determinada por arbitramento em processo 
administrativo fiscal; 

III – mediante procedimento de fiscalização sempre que o contribuinte ou o 
responsável tributário não tenha efetuado o recolhimento total ou parcial do imposto 
devido, nos prazos fixados na legislação tributária do Município. 

 

Subseção IV 
Da Declaração do Imposto Apurado pelo Sujeito Passivo 

Art. 41. O valor do imposto, apurado pelo prestador ou tomador do serviço, será 
declarado à Fazenda Municipal, mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao 
da prestação do serviço. 

§ 1º A declaração do imposto será feita via internet através de sistema próprio 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos. 

§ 2º A declaração de que trata este artigo, poderá ser enviada pelo contador ou pessoa 
física credenciada pelo sujeito passivo, nos termos previstos na legislação tributária 
do imposto. 

Subseção V 
Do Pagamento do Imposto Apurado pelo Sujeito Passivo 

Art. 42. O valor do imposto apurado e declarado pelo prestador ou pelo tomador dos 
serviços, nos termos do art. 41 será recolhido à Fazenda Municipal até o dia 10 do 
mês seguinte ao período de apuração em Documento de Arrecadação Municipal, 
emitido pelo sujeito passivo ou seu proposto, via internet, mediante acesso ao sistema 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos. 

Subseção VI 
Do Pagamento do Imposto Calculado por Estimativa da Base de Cálculo 

Art. 43. O imposto apurado por estimativa da base de cálculo será pago 
antecipadamente a liberação do alvará. 

§ 1º Excepcionalmente, mediante requerimento do sujeito passivo ao Secretário 
Municipal de Receita, o recolhimento do imposto poderá ser realizado de forma 
parcelada durante a execução da obra, observados os seguintes parâmetros: 

I – em até 12 (doze) parcelas, limitado a 1/3 dos meses do período de execução da 
obra; 
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II – a parcela mínima para construções unifamiliares será de R$ 500,00; 

III – a parcela mínima para construções multifamiliares será de R$ 6.500,00. 

§ 2º Sem prejuízo das penas por descumprimento de obrigações acessórias, a obra 
em curso que não estiver enquadrada no critério de estimativa se sujeitará ao 
enquadramento no critério, feito imediatamente pelo fiscal, e o seu pagamento se dará 
a vista, sem a possibilidade de parcelamento. 

§ 3º A obra finalizada, com ou sem alvará de construção, se sujeitará ao arbitramento 
fiscal da base de cálculo do imposto, sem prejuízo das penas por descumprimento de 
obrigações acessórias. 

Subseção VII 
Da Compensação do Imposto Devido com o Imposto Retido na Fonte 

Art. 44. O tomador dos serviços de construção civil enquadrados nos subitens 7.02 e 
7.05 da Lista de Serviços poderá compensar-se do imposto pago nas seguintes 
condições: 

I – o imposto apurado pelo critério de estimativa da base de cálculo, nos termos do 
art. 22 e seguintes, tenha sido regularmente recolhido nas condições e prazos fixados 
pela autoridade administrativa responsável pelo lançamento; 

II – o imposto apurado e declarado pelo tomador dos serviços tenha sido declarado e 
recolhido mensalmente na forma deste Regulamento; 

III – os dados e informações relativos ao imposto retido na fonte estejam regularmente 
escriturados no de que trata o inciso II, alínea “b” do art. 47 deste Regulamento. 

§ 1º É facultado aos Agentes Fiscais, a qualquer tempo, efetuar levantamentos, 
examinar documentos e recalcular o valor do imposto para fins de apurar eventuais 
diferenças em favor do contribuinte ou da Fazenda Municipal. 

§ 2º O valor do imposto retido na fonte que exceder o valor do imposto pago pelo 
tomador dos serviços, será integralmente recolhido, a partir do mês em que seja 
apurada diferença a recolher, em favor da Fazenda Municipal. 

Subseção VIII 
Outras Disposições Sobre o Pagamento do Imposto 

Art. 45. Quando o prestador e o contratante dos serviços de construção, pessoa física 
ou jurídica, não estiverem regularmente inscritos no Cadastro Mobiliário Fiscal 
(Cadastro Econômico) da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, no ramo 
de construção civil, o imposto será recolhido integralmente antes do início da 
execução das obras. 

Seção VIII 
Do Lançamento de Ofício 
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Art. 46. O lançamento do imposto será efetuado de ofício pela autoridade 
administrativa quando o imposto: 

I – apurado e declarado pelo sujeito passivo, não corresponder à realidade; 

II – for apurado em ação fiscal; 

III – determinado por estimativa da base de cálculo não for pago no prazo fixado. 

Parágrafo único. No lançamento de ofício efetuado nos termos deste artigo, o valor do 
imposto será atualizado e acrescido de juros moratórios e de multas variáveis 
previstas na legislação tributária. 

CAPÍTULO III 
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DOS PRESTADORES E DOS TOMADORES  

DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Art. 47. Os contribuintes e os responsáveis tributários em relação ao imposto obrigam-
se ao cumprimento das seguintes obrigações acessórias: 

I – preencher e anexar ao processo de solicitação de licença para construção a Ficha 
de Inscrição de Obras/Serviços de Construção Civil - FICC, segundo o modelo 
instituído no Anexo III deste Regulamento; 

II – as pessoas jurídicas prestadoras ou tomadoras do serviço, quando sujeitas ao 
pagamento do imposto apurado pelo próprio sujeito passivo, na forma do art. 41, 
deverão: 

a) apresentar, mensalmente, até o dia 10 do mês seguinte ao da ocorrência do fato 
gerador, a declaração do imposto; 

b) manter para cada obra, um livro específico para o registro das operações de 
construção civil e apuração do imposto devido, segundo os modelos instituídos nos 
Anexos IV e V deste Regulamento; 

c) escriturar, mensalmente, nos livros de que trata a alínea “b”, as operações 
referentes aos serviços prestados ou aos serviços tomados, e apurar o valor do 
imposto devido em cada período nos termos da legislação do imposto; 

III – os responsáveis tributários mencionados no art. 11, quando efetuarem a retenção 
do imposto na fonte deverão fornecer aos prestadores dos serviços que contratarem 
o Comprovante de Retenção do Imposto na Fonte - CRIF, segundo o modelo instituído 
no Anexo VI deste Regulamento; 

IV – os proprietários de obras realizadas em regime de mutirão, deverão preencher e 
anexar ao processo de licença para construção, a Declaração de Obra Executada em 
Regime de Mutirão, segundo o modelo instituído no Anexo VII deste Regulamento; 

V – os proprietários, construtores e ou incorporadores responsáveis por obras de 
construção civil executadas integralmente por mão de obra própria, deverão 
preencher e anexar ao processo de licença para a construção, declaração de que a 
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obra será executada sob tal regime, identificando os empregados em relação anexada 
à declaração, segundo o modelo instituído no Anexo VIII deste Regulamento. 

Parágrafo único. O Comprovante de Retenção do Imposto na Fonte - CRIF a que se 
refere o inciso III deste artigo será emitido pelo tomador do serviço em duas vias, que 
terão a seguinte destinação: 

I – a primeira via será entregue ao prestador dos serviços no momento do pagamento 
do serviço, quando efetuada a retenção do imposto; 

II – a segunda via será mantida arquivada pelo tomador dos serviços por período de 
no mínimo cinco anos a contar da data da sua emissão. 

CAPÍTULO IV 
DAS TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE  

OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 48. A execução de serviços e obras de construção civil, hidráulica, elétrica e 
outras obras semelhantes, auxiliares ou complementares, no Município está sujeita à 
incidência e pagamento das taxas previstas na legislação tributária municipal, 
cobradas em razão do exercício do poder de polícia administrativo, concernente à 
análise, verificação, fiscalização e controle da aplicação das normas urbanísticas, de 
posturas, de saúde pública, limpeza e higiene e vigilância sanitária, de segurança e 
de preservação do meio ambiente. 

§ 1º A comprovação do pagamento das taxas regulamentadas neste Capítulo será 
exigida por ocasião da protocolização do processo administrativo que motivar o 
exercício do poder de polícia do Município. 

§ 2º Na hipótese da prática de qualquer ato sujeito à incidência da taxa respectiva sem 
a comunicação prévia ao órgão competente para autorizar, licenciar e fiscalizar a 
execução de obras de construção civil, hidráulicas, elétricas e semelhantes, o 
lançamento da taxa será efetuado pela autoridade administrativa que tiver 
conhecimento do fato. 

 § 3º Na hipótese do § 2º, a autoridade administrativa fixará prazo para o recolhimento 
do tributo atualizado, acrescido dos adicionais de multas e juros. 

Seção II 
Da Taxa de Licença para Obras 

Subseção I 
Do Fato Gerador 
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Art. 49. No que se refere às obras e serviços de construção civil, hidráulicas, elétricas 
e obras semelhantes, auxiliares e complementares, constitui fato gerador da Taxa de 
Licença para Obras (TLO) a efetiva realização pela autoridade competente, das 
seguintes atividades administrativas: 

I – análise de consulta de viabilidade técnica para a execução de projetos de obras 
para: 

a) construção, reconstrução, acréscimo e reformas de edificações, obras hidráulicas, 
elétricas e outras obras semelhantes; 

b) colocação de toldos sobre passeio; 

c) demolições de edificações e muros; 

d) execução de loteamento, desmembramento, amembramento e condomínios; 

II – análise ou reanalise de projetos de obras para construção, reconstrução, 
acréscimo e reformas de edificações, obras hidráulicas, elétricas e outras obras 
semelhantes, inclusive para a execução de loteamento, desmembramento, 
amembramento e condomínios; 

III – análise de alterações de projetos de obras para construção, reconstrução, 
acréscimo e reformas de edificações, obras hidráulicas, elétricas e outras obras 
semelhantes, inclusive para a execução de loteamento, desmembramento, 
amembramento e condomínios; 

IV – licenciamento prévio para: 

a) construção, reconstrução, acréscimo e reformas de edificações, obras hidráulicas, 
elétricas e outras obras semelhantes; 

b) construção de muros e calçadas, no alinhamento e nivelamento; 

c) execução de arruamentos; 

d) construção de marquises e semelhantes; 

e) colocação de toldos sobre passeio; 

f) demolição de edificações e muros; 

g) execução de loteamento, desmembramento, amembramento e condomínios; 

h) terraplanagem; 

V – vistoria para liberação do “habite-se”, o certificado de conclusão da obra ou 
serviço.  

Subseção II 
Do Cálculo da TLO 

Art. 50. Em relação às obras e serviços de construção civil, hidráulicas, elétricas e 
outras semelhantes, a Taxa de Licença para Obras a ser cobrada pelo exercício do 
poder de polícia do Município em razão das atividades administrativas mencionadas 
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no art. 49 deste Regulamento, será calculada de acordo com os valores fixados no 
art. 89 da Lei nº 130/2001. 

Subseção III 
Do Pagamento da TLO 

Art. 51. O pagamento da Taxa de Licença para Obras, das atividades de construção 
civil, será efetuado na data da protocolização dos respectivos processos 
administrativos, e será devida em razão do exercício do poder de polícia para a 
prestação dos serviços administrativos mencionados nos incisos I a V, do art. 49 deste 
Regulamento. 

Subseção IV 
Do Responsável pelo Pagamento da Taxa 

Art. 52. Responde pelo pagamento da Taxa de Licença para Obras: 

I – a pessoa física ou jurídica que provocar, em seu benefício, ou por ato seu, o 
exercício do poder de polícia do Município; 

II – solidariamente, as pessoas físicas ou jurídicas que tiverem interesse ou 
concorrerem para a ocorrência do fato gerador da taxa. 

Seção III 
Da Taxa de Vigilância Sanitária 

Subseção I 
Do Fato Gerador 

Art. 53. A Taxa de Vigilância Sanitária tem como fato gerador o exercício do poder de 
polícia nas atividades realizadas pela autoridade administrativa competente, em 
vigilância sanitária ou saneamento básico, referentes às obras de construção civil, 
concernentes a: 

I – construção e reforma de edifícios urbanos de qualquer tipo ou finalidade; 

II – “habite-se” de construções destinadas à moradia, hotel, hotel, albergue, dormitório, 
pensão, pensionato, internatos, creche, asilo, cárcere, quartel, convento e similares. 

Subseção II 
Do Cálculo da Taxa de Vigilância Sanitária 

Art. 54. Em relação às obras e serviços de construção civil, a Taxa de Vigilância 
Sanitária a ser cobrada pelo exercício do poder de polícia do Município em razão das 
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atividades administrativas mencionadas no art. 53, será calculada de acordo com a 
Lei nº 1.348, de 04 de junho de 2019. 

Subseção III 
Do Pagamento da Taxa de Vigilância Sanitária 

Art. 55. O pagamento da Taxa dos Atos da Vigilância Sanitária Municipal será 
efetuado segundo as disposições dos parágrafos 1º e 2º, do art. 48 deste 
Regulamento. 

Subseção IV 
Do Responsável pelo Pagamento da 

Taxa de Vigilância Sanitária 

Art. 56. Responde pelo pagamento da Taxa de Vigilância Sanitária: 

I – a pessoa física ou jurídica que provocar, em seu benefício, ou por ato seu, o 
exercício do poder de polícia do Município; 

II – solidariamente, as pessoas físicas ou jurídicas que tiverem interesse ou 
concorrerem para a ocorrência do fato gerador da taxa. 

Seção IV 
Da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais 

Subseção I 
Do Fato Gerador 

Art. 57. A Taxa de Prestação de Serviços Ambientais tem como fato gerador o 
exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços pelo órgão responsável pelo 
controle e fiscalização do meio ambiente no âmbito do Município de Governador Celso 
Ramos. 

Parágrafo único. Estão compreendidos no campo de incidência da Taxa de Prestação 
de Serviços Ambientais: 

I – a análise prévia de licenças ambientais; 

II – a análise de estudos de impacto ambiental; 

III – a autorização de corte de vegetação;  

IV – a emissão de pareceres técnicos e outras atividades de acordo com a legislação 
ambiental vigente. 

Subseção II 
Do Cálculo da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais 
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Art. 58. Em relação às obras e serviços de construção civil, a Taxa de Prestação de 
Serviços Ambientais a ser cobrada pelo exercício do poder de polícia do Município em 
razão das atividades administrativas mencionadas no art. 59, será calculada de 
acordo Lei Complementar n° 1.365 de 30 de agosto de 2019. 

Subseção III 
Do Pagamento da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais 

Art. 59. O pagamento da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais será efetuado 
segundo as disposições dos parágrafos 1º e 2º, do art. 48 deste Regulamento. 

Subseção IV 
Do Responsável pelo Pagamento da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais 

Art. 60. Responde pelo pagamento da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais a 
pessoa física ou jurídica cuja atividade esteja sujeita às leis ambientais e que requerer 
serviço sujeito à sua incidência ou for o destinatário do exercício do poder de polícia. 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 61. O titular da Secretaria Municipal de Receita baixará os atos normativos 
necessários para: 

I – disciplinar os procedimentos administrativos a serem observados interna e 
externamente, necessários para a perfeita aplicação deste Regulamento; 

II – atualizar e fixar na data prevista neste Regulamento, as tabelas a serem utilizadas 
anualmente para o cálculo do imposto devido em razão da execução dos serviços e 
obras de construção civil regulamentados neste Decreto. 

Art. 62. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 63. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Governador Celso Ramos/SC, 20 de outubro 2022. 

  
 
 

 
 

MARCOS HENRIQUE DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

     
     

TABELA DE CÁLCULO DO ISS SOBRE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO REGIME DE MÃO DE OBRA 
VIGÊNCIA: JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 

 
     

     

I - RESIDENCIAL     

PROJETO PADRÃO  N° DE PAVIMENTOS 
PADRÃO DE ACABAMENTO (R$/M²) 

BAIXO NORMAL ALTO 

Residencial (R1) Até 2 738,65 1.005,51 1.090,91 

Residencial (R8) De 5 até 8 582,39 798,37 845,50 

Residencial (R16) Acima de 8   767,36 949,58 

Prédio Popular (PP) De 2 até 4 619,18 889,57   

Prédio Interesse Social (PIS) Até 4 503,43     

     

II - COMERCIAL     

PROJETO PADRÃO  N° DE PAVIMENTOS 
PADRÃO DE ACABAMENTO (R$/M²) 

BAIXO NORMAL ALTO 

Comercial, Salas e Lojas (CSL-8) Até 8   803,64   

Comercial, Salas e Lojas (CSL-16) Acima de 8   1.070,43   

Comercial Andar Livre (CAL) Até 8   889,31   

     

III - OUTROS PROJETOS     

PROJETO PADRÃO 

TIPOS DE PROJETO (R$/M²)    

GALPÃO   
  

  

447,13     
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ANEXO II  

     
     

TABELA DE CÁLCULO DO ISS SOBRE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL- REGIME DE EMPREITADA 
GLOBAL 

VIGÊNCIA: JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 
     

     

I - RESIDENCIAL     

PROJETO PADRÃO  N° DE PAVIMENTOS 
PADRÃO DE ACABAMENTO (R$/M²) 

BAIXO NORMAL ALTO 

Residencial (R1) Até 2 919,83 1.225,25 1.322,10 

Residencial (R8) De 5 até 8 695,46 963,87 1.023,81 

Residencial (R16) Acima de 8   922,57 1.142,53 

Prédio Popular (PP) De 2 até 4 739,71 1.100,18   

Prédio Interesse Social (PIS) Até 4 602,43     

     

II - COMERCIAL     

PROJETO PADRÃO  N° DE PAVIMENTOS 
PADRÃO DE ACABAMENTO (R$/M²) 

BAIXO NORMAL ALTO 

Comercial, Salas e Lojas (CSL-8) Até 8   971,94   

Comercial, Salas e Lojas (CSL-16) Acima de 8   1.289,08   

Comercial Andar Livre (CAL) Até 8   1.082,28   

     

III - OUTROS PROJETOS     

PROJETO PADRÃO 

TIPOS DE PROJETO 
(R$/M²)    

 

GALPÃO     
 

523,10     
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ANEXO III 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS  

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

(1) PROTOCOLO 

Proc. Nº ___________ 

Data      ___ /___/____ 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - FICC 

(2) DADOS DO IMÓVEL NO QUAL SERÁ REALIZADA A OBRA 
Proprietário CPF/CNPJ 

Endereço  Nº Complemento 

Bairro Cadastro Imobiliário 

(3) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA 
[   ] Proprietário do Imóvel (Pessoa Física/Jurídica); [   ] Construtora; [  ] Incorporadora  

Nome/Razão Social CPF/CNPJ 

Nome do Responsável Legal pela Empresa CPF 

Endereço Nº Complemento 

Bairro Município U

F 

CEP Telefone 

(4) INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA/SERVIÇO 
Regime de execução da obra 

[   ] Empreitada Global /  [   ] Contratação de Mão de Obra /  [   ] Mutirão /  [   ] Outros (especificar) ____________________ 
Tipo de obra 

[   ] Construção Nova / [   ] Ampliação / [   ] Reforma / [   ] Demolição / [   ] Regularização/ [   ] Outros__________________ 
Destinação (utilização) da obra  

[   ] Residencial Unifamiliar/ [   ] Residencial Multifamiliar/ [   ] Comercial (Prestação de Serviços)/ [   ] Industrial/ [   ] Misto 
Área da obra 

Residencial Unifamiliar 

________________ m² 

Residencial Multifamiliar 

________________ m² 

Comercial (Prestação de Serviços) 

________________ m² 

Industrial 

________________ m² 

Área Total Construída/Ampliada/Reformada/Demolida/Regularizada 

                  ____________________ m² 

  

Número de pavimentos da Edificação 

[   ] 1 / [   ] de 2 à 8 / [   ] de 9 à 16 / [   ] mais de 16 (especificar) _________ 

Estrutura da obra 

[   ] Alvenaria  /  [   ] Madeira  /  [   ] Mista 

Número de banheiros por Unidade Autônoma 

[   ] 1 /  [   ] 2 /  [   ] 3 /  [   ] mais de 4 /  [   ] não se aplica 

Número de lavabos por Unidade Autônoma 

[   ] 1 /  [   ] 2 /  [   ] 3 /  [   ] mais de 4 /  [   ] não se aplica 

Engenheiro responsável pelo Projeto da Obra CREA Número da ART 

Data prevista para o início da obra 

                    /             / 

Data do início da obra (Obra em andamento/realizada) 

                      /             / 
Data prevista para o término da obra 

                 /             / 
(5) INFORMAÇÕES RESERVADAS AO FISCO 

Consulta de Viabilidade Processo de Construção Alvará de Construção 

Número Data 

          /           / 
Número Processo N° Data da Liberação 

             /             / 
Enquadramento da Obra segundo o Tipo de Contrato de Execução  

[   ] Empreitada Global        [   ] Mão de Obra       [   ] Mutirão       [   ] Outros (especificar) _____________________ 
Número do Contrato 

 

Data 

                    /                      / 
Valor do Contrato 

R$ 
Enquadramento do Projeto segundo a Finalidade quanto ao Uso da obra 

[   ] Residencial (R1) 
[   ] Residencial (R8) 
[   ] Residencial (R16) 
[   ] Prédio Popular (PP) 
[   ] Projeto de Interesse Social (PIS) 
[   ] Comercial Salas e Lojas (CSL8) 
[   ] Comercial Salas e Lojas (CSL16) 
[   ] Comercial Andar Livre (CAL) 
[   ] Galpão Industrial 

Enquadramento do Projeto segundo o Padrão da 

Obra 

 

[   ] Baixo 

[   ] Normal 

[   ] Alto 

[   ] Não se aplica 

Valor do M² aplicado a obra 

 

R$ ________________ 

 Valor estimado da obra/ serviços 

R$ ________________ 
  

Tipo de Fator de Correção Aplicado ao Valor estimado da Obra 

[   ] Muro: 20%  [   ] Muro arrimo: 40%  [   ] Telheiro 20%  [   ] Demolição: 80%  [   ] Reforma: 110%  [   ] Container: 20%   
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Obra tributada pelo imposto (ISS) 

[   ] Sim / [   ] Não 

Base de Cálculo do Imposto 

R$   
Item da Lista Alíquota 

 
Valor do Imposto 

R$ 

 (6) REQUERENTE (7) AGENTE FISCAL 
Nome Nome 

CPF N° RG N° Matrícula 
Data 

        /         / 

Assinatura Data 

        /         / 

Assinatura 
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ANEXO VI 

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE – CRIF 

 

 
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO / TOMADOR DOS SERVIÇOS 

Nome/Razão Social 

 
CPF/CNPJ 

Endereço 

 
Nº Complemento 

Bairro 

 
Município UF CEP Inscrição no CMC 

 
PRESTADOR DOS SERVIÇOS 

 
Nome/Razão Social 

 
CPF/CNPJ 

Endereço 

 
Nº Complemento 

Bairro 

 
Município UF CEP Inscrição no CMC 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A RETENÇÃO 

 

DOCUMENTO FISCAL 

Item 

lista do 

ISS 

 

Alíquota 

 

tipo Número Data  

         /         / 

Valor 

R$ 
  

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
 
 
 
 
 

RETENÇÃO 

Base de Cálculo do Imposto 

R$ 
Valor do Imposto Retido 

R$ 
Valor do Imposto Retido por Extenso 

(                                                                                                                     ) 

 
 
 
 
 
 
Governador Celso Ramos (SC),         /       /                   ____________________________________________ 
                                                                                                             Assinatura do responsável / tomador dos serviços 
 

                             Documento instituído pelo Decreto n° 104/2022 - Anexo VI 

 

 

 

  
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE GOV. CELSO RAMOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 

CRIF 
Nº______________ 

DATA____ /_____/____ 
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ANEXO VII 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE GOV. CELSO RAMOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 

 
DECLARAÇÃO DE OBRA EXECUTADA EM REGIME DE MUTIRÃO - DOM 

Dados do Proprietário da Obra 
Nome/Razão Social CPF/CNPJ 

Endereço Nº Compl. Bairro   

Município UF CEP Telefone Inscrição no CMC 

Profissional Técnico Responsável 
Nome: 

 

Registro no CREA: 

Dados da Obra - Localização 
Endereço Nº Bairro 

Loteamento  Quadra Lote Inscrição Imobiliária 

Data do Início da Obra (Previsão) 

                              /                      / 

Data do Término (Previsão) 

                              /                      / 

Data do Término Efetivo 

                              /                      / 

Tipo de Obra 

[   ] Const. Nova 
 
[   ] Ref. Parcial 

 
[   ] Ref. Total 

 
[   ] Acréscimo 

 
[   ] Demolição 

DECLARAÇÃO 
Declaro, para fins de fiscalização, conforme determina o art. 9°, inciso II do Regulamento do ISS sobre os Serviços de Construção Civil, 

que a obra destinada ao uso exclusivo do declarante, sem finalidade econômica, será construída pelo regime de mutirão, sem o emprego de mão de 
obra assalariada ou contratada. 

Abaixo, informo a relação dos colaboradores na execução da obra sem remuneração, anexando comprovante de residência, cópia da Cédula 
de Identidade e da Carteira de Trabalho e Previdência Social (página onde consta o último contrato de trabalho): 

Identificação dos Colaboradores 
Nome: 
 
RG./CPF: 
 
Endereço: 

Nome: 
 
RG./CPF: 
 
Endereço: 

Nome: 
 
RG./CPF: 
 
Endereço: 

Responsável pela Declaração: 

Nome: 

Data          /          /                                               CPF 

                                                                            Assinatura: 
         Documento instituído pelo Decreto n° 104/2022- Anexo VII 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 903

 

38 
 

ANEXO VIII 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE GOV. CELSO RAMOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 

DECLARAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXECUTADA INTEGRALMENTE EM REGIME DE 
MÃO DE OBRA PRÓPRIA - DMO 

Dados do Proprietário da Obra 
Nome/Razão Social CPF/CNPJ 

Endereço Nº Compl. Bairro 

Município UF CEP Telefone Inscrição no CMC 

Profissional Técnico Responsável 
Nome: 

 

Registro no CREA: 

Dados da Obra - Localização 
Endereço Nº Bairro 

Loteamento  Quadra Lote Inscrição Imobiliária 

PROJETO DA 

OBRA N°  

      Início da Obra (Previsão) 

               /                      / 

Data do Término (Previsão) 

         /                      / 

Data do Término Efetivo 

                              /                      / 

Tipo de Obra 

[   ] Const. Nova 
 
[   ] Ref. Parcial 

 
[   ] Ref. Total 

 
[   ] Acréscimo 

 
[   ] Demolição 

DECLARAÇÃO 
Declaro, para fins de fiscalização quanto à incidência do ISS sobre os Serviços de Construção Civil, que a obra/serviço acima identificada 

será integralmente construída por empregados da Empresa, ou seja, em regime de mão de obra própria. 
Abaixo, a identificação dos empregados e suas respectivas funções na execução da obra, bem como cópias dos respectivos documentos de 

identidade (RG e/ou CPF) e da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas identificação e do registro do último contrato de trabalho), 
colocando-me à disposição da Administração Tributária para apresentação de outros documentos do interesse da  Fiscalização de Tributos, dentre 
os quais os comprovantes de inscrição da obra e dos empregados relacionados na Declaração, no INSS (Previdência Social) e no FGTS. 

Identificação dos Empregados 
Nome: 
 
RG./CPF:                                                                N° da CTPS 
 
Endereço: 

Cargo/Função na Obra: 

Nome: 
 
RG./CPF:                                                                N° da CTPS 
 
Endereço: 

Cargo/Função na Obra: 

OBSERVÁCÃO: deverão ser identificados todos os empregados que atuam(rão) na obra/serviços. Se necessário, anexar folha(s) 
contendo os dados acima.  

Responsável pela Declaração: 

                                                                           Nome: 

Data          /          /                                               CPF 

                                                                            Assinatura: 
       Documento instituído pelo Decreto n° 104/2022 – Anexo VIII 
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JUSTIFICATIVA PARA ANULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA RP 92/2022 -REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Publicação Nº 4265269

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C9C5D435A04B9C8EEC19BBC2A14D037B251DC622
JUSTIFICATIVA PARA ANULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA RP N° 92/2022
PROCESSO Nº 92/2022
REFERÊNCIA: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

A Comissão Permanente de Licitação no uso de suas atribuições legais, e em acordo com a Lei de Licitações, nº 8.666/93 - Processo Admi-
nistrativo 92/2022:
Com base no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal – “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”.

Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ile-
gais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitando os direitos adquiridos 
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.(grifo nosso)”

O procedimento licitatório está sujeito a autotutela, podendo ser revogado ou anulado. É no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 que este 
princípio se confirma na licitação:

“Art. 49 – A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilega-
lidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 1º - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 59 desta Lei.

§ 2º - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta Lei.

§3º - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 4º - O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicam-se aos atos do procedimento de dispensa e inexigibilidade de licitação. (grifo 
nosso)”

Conforme ensina Marçal Justen Filho “a anulação corresponde ao reconhecimento pela própria Administração do vício do ato administrativo, 
desfazendo-o e a seus efeitos”.
Declarada a nulidade do ato se estabelece, outrossim, que os efeitos gerados retroagem à data em que ele foi praticado, desconstituindo-se 
todas as consequências geradas a partir de sua edição (efeitos ex tunc).
No presente caso, o processo licitatório teve início em 14/09/2022 com a publicação do Edital, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETA-
RIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina- DOM/SC na edição do dia 
15/09/2022, no site da Prefeitura e na mesma data no Mural da Prefeitura.
Contudo ocorreu um erro e dois Editais acabaram conflitando em horário, ou seja, foram agendadas duas sessões para o mesmo dia e 
saíram com o mesmo horário para as referidas sessões. Ao detectarem esse erro, a equipe do setor de Licitações e Contratos de imediato 
resolveram por alterar o horário de uma das licitações, e escolheram este referido certame e fizeram uma errata alterando o horário para o 
período matutino 10:00hs a entrega e 10:30hs a abertura e inicio da sessão. Na data do certame e novo horário estabelecido, compareceram 
três empresas licitantes e participantes no certame. A sessão seguiu normalmente e foi suspensa para análise da documentação por parte 
da Comissão Permanente de Licitação. E assim, na mesma data porém no horário anteriormente agendado antes da Errata compareceram 
mais empresas para entrega dos envelopes e participação no certame, porém como já havia ocorrido, tais envelopes não foram recebidos.
No fim deste mesmo dia, a Comissão Permanente de Licitações reuniu-se e julgou a referida documentação de habilitação e agendou a data 
para a Abertura dos envelopes de Propostas. Porém uma das possíveis interessadas no certame, protocolou na data de ontem um “pedido 
de impugnação” alegando que não participou porque a Errata não havia sido publicada no Diário Oficial. Após mais uma interessada ligou 
dizendo que contrata um site de busca de licitações e que o mesmo toma como base as publicações no Diário Oficial e que a errata com a 
alteração do horário não havia sido veiculada no DOM/SC. Após essas informações a Equipe do setor constatou que, de fato, não publicou 
em meio oficial, qual seja, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.
Desta forma, por ingrinfir o artigo 21 da Lei de Licitações – 8666/93 pela não publicação no veículo de comunicação oficial do Município, e 
consequentemente guardando a certeza de almejar sempre resguardar o princípio da legalidade, bem como, no caso em questão também 
o da competitividade, esta comissão decidiu por orientar ao Prefeito Municipal que ANULE esta licitação pelas razões elencadas para sanar 
todos os vícios e erros que por ventura ocorreram durante o processo, inclusive quanto exigências do Edital para que sejam atendidos os 
princípios norteadores do mesmo.
Assim, diante das motivações acima descritas, a Comissão Permanente de Licitação recomendam a ANULAÇÃO do processo licitatório Con-
corrência Pública RP 92/2022 - Processo Administrativo 92/2022.
Cumpre destacar que a presente justificativa não vincula a decisão superior para a anulação do certame, apenas tem o condão de fornecer 
subsídios, narrando os fatos e contextualizando com base naquilo que foi carreado a este processo, ficando a mesma responsável pela 
análise e decisão acerca do ato de ANULAÇÃO deste certame.
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Doc. 01 decreto de nomeação da Comissão Permanente de Licitações.

Governador Celso Ramos, 20 de outubro de 2022.
PABLO MARIO SOUZA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
NADIA DALMIRA ZIEGLER PEREIRA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ALEXSANDRO MANOEL PORTO
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SHEILA AVILA FERREIRA CUNHA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RAFAEL VANDO COSTA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ANULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA RP 92/2022 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Publicação Nº 4265277

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C9C5D435A04B9C8EEC19BBC2A14D037B251DC622
TERMO DE ANULAÇÃO
PROCESSO Nº 92/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 92/2022
REFERÊNCIA: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.
O Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei de Licitações, nº 8.666/93 
resolve ANULAR o processo licitatório Concorrência Pública RP 92/2022 - Processo Administrativo 92/2022, corroborando com as justificati-
vas apresentadas pela Comissão Permanente de Licitações e também baseado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e nas Súmulas 346 
e 473 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal – “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”.
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ile-
gais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitando os direitos adquiridos 
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.(grifo nosso)”

O procedimento licitatório está sujeito a autotutela, podendo ser revogado ou anulado. É no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 que este 
princípio se confirma na licitação:

“Art. 49 – A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilega-
lidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 1º - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 59 desta Lei.

§ 2º - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta Lei.

§3º - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 4º - O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicam-se aos atos do procedimento de dispensa e inexigibilidade de licitação. (grifo 
nosso)”

Assim, como neste certame, houve indícios de infração ao princípio da legalidade e, com isso, restrição ao caráter competitivo, e a sua 
continuidade ocasionaria possivel confronto à Lei 8666/93, bem como o fato do processo licitatório ainda não ter vencedor e nem ter sido 
homologado e, consequentemente nenhuma empresa ter sido contratada e/ou nenhum serviço adquirido por esta Administração, não ha-
vendo assim, prejuízo ás partes, esta administração diante da motivação descrita, decide por ANULAR este processo licitatório.

Governador Celso Ramos, 20 de outubro de 2022.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal
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Grão Pará

Prefeitura

RETIFICAÇÃO EDITAL PREGAO ELETRÔNICO N. 23-2022 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Publicação Nº 4264845

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3D3600BC7EC7B92D6B217A6F53F83575BAD2C6BF

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 91/2022 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2022 – RETIFICADO EM 20/10/2022 
 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Grão-Pará, sediada na Rua Barão 
do Rio Branco, n. 187, Centro, Grão-Pará/SC, realizará licitação, na modalidade PREGÃO/REGISTRO DE PREÇO, 
na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 
7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 13:00 h do dia 20/10/2022 às 18:00 h do dia 07/11/2022. 

LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: até às 18:00 horas do dia 03/11/2022. 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: às 14:00 horas do dia 08/11/2022. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 
 
 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE UMA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA USO DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, COM VISTAS À 
EXECUÇÃO DO PROCESSO SCC00016669/2021, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital com as características descritas no ANEXO I deste edital. 

 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital 

e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas pertinentes do objeto do presente Edital correrão por conta da dotação orçamentária: 
 

(78) 10.001.26.782.0004.1.003.4.4.90.00.00.0.1.64.5064 – Valor Previsto: R$ 790.000,00 
 
 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, 
que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e 
normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para 
respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração 
municipal.
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3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do 
Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes 
específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no 
Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e 

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e 
em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A 
empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art.24 Parágrafo 5º. 
O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará à Bolsa de 
Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor 
contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 
regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04. 
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para 
fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos 
dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito 
de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

 
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 
legislação. 

 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto 
no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de 
Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 
site: www.bll.org.br. 
4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas 
associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em 
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 
preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico. 

 
PARTICIPAÇÃO: 
4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 
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4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou da desconexão do seu representante; 

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes 
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação. 

4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades 
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa 
física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.14.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 

4.14.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.14.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

4.14.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014- 
TCU-Plenário). 

4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa 
associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail 
contato@bll.org.br. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos no Edital, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
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6.1.1. Valor unitário (com no máximo duas casas decimais); 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Modelo 

6.1.4. Fabricante; 

6.1.5. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 
registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 
bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

6.6. Poderão ser usadas DUAS casas decimais. 

6.7. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é 
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de 
Referência. 

6.8. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.8.1.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar 
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem 
reais). 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto 
licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote. 

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública. 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 
lances intermediários. 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol 
da consecução do melhor preço. 

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar. 

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, 
a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

7.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
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7.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 

7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de 
preferência, conforme regulamento. 

7.27 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada 
do modo de disputa aberto e fechado. 

7.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.28.1 no país; 

7.28.2 por empresas brasileiras; 

7.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 

7.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 

7.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado, que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 

7.31 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão nº 1412/2021 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

8.6 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.7.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de 
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior 
encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional, 
nos termos do(s) Decreto(s) n° 7.816, de 28/09/2012. 

8.8 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da 
margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

8.8.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

8.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.10 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a sua continuidade. 

8.11 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

8.11.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.11.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

8.12 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 
que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso. 
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8.13 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

 
9 DA HABILITAÇÃO 

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes- 
apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.1.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.1.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

9.1.1.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.2 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

9.1.3 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
 

9.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato 
digital, via e-mail, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

9.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,  
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

9.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada no ANEXO II, para fins de habilitação:  
 
9.6 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.7 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido 
o mesmo prazo para regularização. 
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9.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.9 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas.) horas, a 
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante 
ou seu representante legal. 

10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 
10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 
 

11 DOS RECURSOS 

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, 
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão 
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 

 
12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 
os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, 
de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 
14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de 
Referência. 

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 
emitido instrumento equivalente. 

15.1.2 O adjudicatário terá o prazo de 2(dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar 
o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital.   

15.1.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo 
de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura 
ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 
15.1.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 

do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 

15.1.5  O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica 
no reconhecimento de que: 

 

15.1.5.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
15.1.5.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
15.1.5.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 

nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
15.1.6 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento 

contratual ou no termo de referência. 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 916

 

 

15.1.7 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato 
ou da ata de registro de preços. 

15.1.8 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital 
ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou 
a ata de registro de preços. 

 
16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 

 
17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 
 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
19 DO PAGAMENTO 

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do 
prazo de validade da proposta; 

20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

20.1.3 apresentar documentação falsa; 

20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.6 não mantiver a proposta; 

20.1.7 cometer fraude fiscal; 

20.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 

20.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro 
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

20.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

20.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

20.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 
ao objeto da contratação; 

20.4.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 

20.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos; 
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20.5 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 

20.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
20.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão 
ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

20.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa. 

20.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

20.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.  

20.11     A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

20.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

20.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
20.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

 
21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 

21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacoes@graopara.sc.gov.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Barão do rio Branco, n. 187, Centro, Grão-Pará/SC, setor de 
Licitações. 

21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 

21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

21.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração. 

 
22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
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horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília 
– DF. 

22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade 
e a segurança da contratação. 

 
22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 
o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados. 

22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.12.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

22.12.2 ANEXO II – Exigências para Habilitação; 

22.12.3 ANEXO III – Modelo de proposta; 

22.12.4 ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL 

22.12.5 ANEXO V – Custo pela utilização do sistema; 

22.12.6 ANEXO VI – Declaração Inidoneidade 

22.12.7 ANEXO VII – Declaração Habilitação 

22.12.8 ANEXO VIII – Declaração menor de idade; 

22.12.9 ANEXO IX – Declaração ME/EPP 

22.12.10 ANEXO X – Declaração Responsabilidade 

22.12.11 ANEXO XI – Declaração Vínculo 

22.12.12 ANEXO XII – Minuta do Contrato 

Grão-Pará, 20 de outubro de 2022. 

HELIO ALBERTON JUNIOR 
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ANEXO 01 
 

 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 
 
 
 
OBJETO / JUSTIFICATIVA: 

 
 
 

O presente Pregão tem por objeto AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA USO DO 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, COM VISTAS À EXECUÇÃO DO PROCESSO SCC00016669/2021, 
conforme condições e especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência. 

 
 
 
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da 
BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas. 

 
 
 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 
 

 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
  

QUANTID. 
VALOR 
MÁX. 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁX. TOTAL 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 920

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ANO 
2022, FABRICAÇÃO NACIONAL COM PESO 
OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 22.100 KG E 
MÁXIMA 22.500 KG EQUIPADA COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

MOTOR: DIESEL DE NO MÍNIMO 06 
CILINDROS, TURBO ALIMENTADO, COM 
INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBO 
ALIMENTADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA 
LÍQUIDA DE 158HP, COM BOMBA DE AUTO 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL; 

SISTEMA ELÉTRICO DE TENSÃO: DE NO 
MÍNIMO 24 VOLTS; 

SISTEMA HIDRÁULICO: SISTEMA DE AUTO 
DESACELERAÇÃO, COM DOIS MODOS DE 
OPERAÇÃO, DOIS MODOS DE POTÊNCIA, 
DUAS BOMBAS PRINCIPAIS COM PISTÕES 
AXIAIS COM CURSO VARIÁVEL, COM VAZÃO 
MÍNIMA DE 135L/M CADA; 

CHASSI: COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA E 
TODAS AS ESTRUTURAS SOLDADAS 
PROJETADAS PARA SUPORTAR TENSÕES 
EXTREMAS; 

ESTEIRAS: SAPATAS DE GARRA TRIPLA 
COM NO MÍNIMO 700MM DE LARGURA, 
VEDADAS, VEDADAS E AJUSTE 
HIDRÁULICO, FABRICADA COM LIGAS 
TEMPERADAS POR INDUÇÃO DE GARRAS 
DUPLAS, PINOS DE CONEXÃO COM 
TRATAMENTO TÉRMICO, CORRENTE POR 
ELOS     SELADOS     AUTO     LUBRIFICADOS 
ISOLADOS, COM NÚMERO DE ROLETES DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 790.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 790.000,00 
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1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

 

 

 NO MÍNIMO (10) DEZ, SENDO DOIS (02) 
SUPERIOR E OITO (08) INFERIORES DE CADA 
LADO DO CHASSI, COMPRIMENTO MÍNIMO 
DE CADA ESTEIRA DE 3.090 MM; 

FORÇA DE OPERAÇÃO: LANÇA DE NO 
MÍNIMO 5.680 M, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DE NO MÍNIMO 1,2M³, FORÇA NA BARRA DE 
TRAÇÃO DE 18.000KGF; 

CABINE DO OPERADOR: FECHADA, COM AR 
CONDICIONADO DE FÁBRICA, 
TEMPERATURA REGULADA E CONTROLADA 
ELETRONICAMENTE,  BANCO  COM 
SUSPENSÃO RÁDIO AM/FM; 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: COM FARÓIS DE 
TRABALHO DIANTEIRO, NO MÍNIMO DOIS 
ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS, 
CABINE COM ASSENTO, SUSPENSÃO DE 
VÁRIOS AJUSTES, COM ENCOSTO 
RECLINÁVEL. TODOS OS ITENS DEVEM SER 
PADRÃO DE FÁBRICA. 

    

VALOR TOTAL GERAL R$ 790.000,00 
 

 
 
As mercadorias deverão ser entregues, somente no local indicado na ORDEM DE FORNECIMENTO e 
obrigatoriamente acompanhada da cópia da Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento e Declaração de 
responsabilidade (modelo anexo 10). 

 
 

 
Entende-se por recebimento o descarregamento e acomodação dos produtos no local acima indicado; 
 

 
a) O produto cotado deverá obedecer às normas padrões da ABNT, ANVISA, INMETRO e MS (conforme o caso), 

ser de boa qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o 
Código de Defesa do Consumidor; 

b) Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se enquadrar nas exigências 
mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata rescisão do contrato. 

c) O não cumprimento da obrigação, ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei 8.666/93, Lei Municipal 
8.393/2005 e Decreto 1.990/2008. 

d) As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se encontram presentes 
os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da 
mesma Lei já mencionada. 

e) Prestar a Assistência Técnica dentro do Estado de Santa Catarina. 
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Prazo para Entrega 

 
Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada, através da devida nota de empenho, 
para, no prazo de até 30 (TRINTA) dias, entregar o objeto desta licitação, nas quantidades e locais indicados. 

 
 
 

                   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

As contratadas ficarão obrigadas a: 
a) entregar, no local indicado na Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Grão-Pará/SC, DENTRO DE, 
NO MÁXIMO, 30 (TRINTA) DIAS, os produtos com as especificações e marcas estipuladas contratualmente, após 
homologação e adjudicação da licitação e após a assinatura dos Contratos ou ATA; 
b) emitir notas fiscais dos produtos a serem entregues; 

 
 
 

                DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
 

Efetuar os pagamentos referentes aos produtos a serem adquiridos e verificar se os mesmos encontram-se em 
conformidade com as especificações técnicas estipuladas contratualmente. 
 
 

 
             DA JUSTIFICATIVA 

 
O Município de Grão-Pará possui mais de 328 mil Km² de extensão, sendo a base econômica o agronegócio. 
Mais de mil Km de estradas vicinais fazem a ligação com as diversas localidades e com Município vizinhos, 
com principal objetivo de permitir o tráfego dos munícipes e o escoamento da produção. 
Já não fosse suficiente a extensão viária, cabe ao Município fomentar o agronegócio. Atualmente, está em 
processo de aquisição mais uma escavadeira hidráulica. Contudo, a atual já está com sua produtividade 
comprometida, pelo alto desgaste. 
Desta forma, após este certame, o Município deverá possuir duas escavadeiras hidráulicas novas, sendo alienada 
a que já possui, e adquiridas uma através deste processo e outra através do processo 38/2022. 
Assim, o Município terá maiores condições de atender à manutenção da malha viária e fomentar o agronegócio. 
 
 
 
 

                                     Grão-Pará, 20 de outubro de 2022. 

 

 

HELIO ALBERTON JUNIOR 
 

Prefeito Municipal 
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1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

 

 

ANEXO 02 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 23/2022 

1. HABILITAÇÃO 
 

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa, os seguintes 
documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser encaminhados pelo e-mail: 
licitacoes@graopara.sc.gov.br, com posterior encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para 
conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com 
validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Grão-Pará, na Rua Barão do Rio 
Branco, n.187, Centro, Grão-Pará/SC, CEP: 88890-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o 
prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão. 

 
1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
1.2.1 Habilitação Jurídica 

 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

 
c) Documentos dos sócios. 

 
d) Cartão CNPJ. 

 
1.2.2. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do proponente, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
b) 9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.; 

 
c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo 
órgão competente; 

 
d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo 
órgão competente; 

 
e) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS; 

 
f) Alvará de Localização; 

 
g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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1.2.2.2. Declaração assinada por representante legal da proponente, de que: 
 
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo 
do anexo 6; 

 
b) Não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos 
do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7; 

 
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99), 
conforme modelo do Anexo 8; 

 
d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro 

comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e 

Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11. 

 
1.2.2.2.3 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira 

 
a) Certidão negativa falência e concordata (emitida no e-Saj e acompanhada da certidão emitida no e-Proc); 
 

1.2.4. Qualificação do produto e licitante 
 

a) O licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO expressa de que se compromete a prestar GARANTIA 
mínima de 12 (doze) meses do objeto licitado; 

b) O licitante deverá apresentar PROSPECTO do objeto licitado. 
c) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 
atestados fornecidos por pessoa jurídicas de direito público ou privado. 

d)  Relaçao de Assistência Técnica Autorizada que deverá ser dentro do Estado de Santa Catarina. 
 
 
Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe 
de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac- 
símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

 
1.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer 

esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento. 
 

1.5. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob 
qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação. 

 
1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo referindo- 

se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e 
outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à 
habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente. 

 
1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade 

expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o 
recebimento das propostas. 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 925

 

 

 
1.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

 
 
1.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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ANEXO 03 
 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 23/2022 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 
 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica Nº 23/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 
NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 
REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

 
ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 

PRAZO DE GARANTIA 
 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens de no mínimo, 12 (doze) meses a contar do 
recebimento definitivo do objeto pela Contratante. 
A Assistência Técnica deverá ser prestada dentro do Estado de Santa Catarina. 

 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

 
LOCAL E DATA 

 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA. 

 
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 

DECISÃO. 
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ANEXO 04 
 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: CNPJ: 

Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: RG: 

E-mail: CPF: 

Telefone Celular: 

Whatsapp: 

Resp. Financeiro: 

E-mail Financeiro: Telefone: 

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP: (   ) SIM ( ) Não 
 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão 
Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as 
disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a 
participar; 
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação 
nas licitações em que for vencedor; 
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos 

expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I 
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de 
utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil. 
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às 
taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico 
de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante 
comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de 
negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou 
até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, 
notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a 
BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 

 
 

Local e data:     
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   (Assinaturas 
autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR 
COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO 
CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO 4.1 
 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA 
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 
 

Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 

 
Operadores 
1 Nome: 

 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp  

2 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp 
3 Nome: 

 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp  

 
O Licitante reconhece que: 

 
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, 

não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos 
decorrentes de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu 
usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a 
sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de 
Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 
 

Local e data:     
 
 
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO 05 
 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
 

– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 
 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 
- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – 

limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário 
em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais 
(equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a 
adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante 
boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 
1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos 
inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante 

vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no 

respectivo lote cancelado. 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 
 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, 
não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem 
será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos 
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
Local e data:    

 
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR 
COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO 
CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO 06 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Nome da Empresa) 
 

CNPJ/MF Nº , sediada. 
 
 
 

(Endereço Completo) 
 
 
 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 23/2022 instaurada pela Prefeitura Municipal de Grão-Pará, que não fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 
 
 

(Local e Data) 
 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número 
do CNPJ. 
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ANEXO 07 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

(Nome da Empresa) 
 
 
 
 
 

CNPJ/MF Nº , sediada 
 
 
 

(Endereço Completo) 
 
 
 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 
 

(Local e Data) 
 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número 
do CNPJ. 
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ANEXO 08 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Nome da Empresa) 
 
 
 

CNPJ/MF Nº , sediada 
 
 
 

(Endereço Completo) 
 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

 
(Local e Data) 

 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 
CNPJ. 

 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

 
 
 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, 
especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de 
ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 

 
 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO 09 

 

 

 
ANEXO 10 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 
 
 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico n.23/2022 da 
Prefeitura Municipal de Grão-Pará, que a empresa. ......................................................... tomou conhecimento 
do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do 
Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 

 
 
 

Local e data: 
 
 
 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO 11 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Razão Social)    
 

CNPJ/MF Nº    
 

Sediada   
 

(Endereço Completo) 
 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 

modalidade Eletrônica nº23/2022, instaurada pelo Município de Grão-Pará não integra nosso corpo social, nem 

nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da 

Administração Municipal, inclusive autarquias. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data    

Local   
 

Nome do declarante    
 

RG   
 

CPF   
 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número 
do CNPJ. 
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ANEXO 12 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO N. /2022 
 

Contrato, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, com sede na Rua Barão do Rio Branco, n. 187, 
Centro, Grão-Pará/SC, inscrita no CNPJ/MF sob n. 82.558.149/0001-55, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor HELIO ALBERTON JUNIOR, e 
  , empresa estabelecida em (endereço completo), inscrita no 
CNPJ/MF sob n.  , doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por seu 
  , Senhor ,  (nacionalidade),  
(estado civil), inscrito no CNPF n.  , mediante sujeição mútua à proposta e às seguintes cláusulas 
contratuais: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA USO DO 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, COM VISTAS À EXECUÇÃO DO PROCESSO SCC00016669/2021, de acordo 
com as especificações técnicas, marcas e preços unitários homologados, conforme descrições e marcas adiante descritas. 

(.........................) 
CLÁUSULA II - DO VALOR 
A contratante pagará à contratada os preços homologados no Processo de Licitação n. 91/2022- Edital de Pregão Eletrônico 
n.   23/2022-PE,   de   18   de   outubro   de   2022,   no   valor   total   de   R$       
( ). 
Parágrafo Único. Os preços cotados no processo licitatório acima referido e homologados pelo Prefeito Municipal serão 
fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA III - DA ENTREGA 
A entrega deverá ocorrer no pátio da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 30 
(TRINTA) DIAS, após a assinatura deste Contrato. 

 
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE ENTREGA DO 
OBJETO LICITADO e apresentação da respectiva nota fiscal. Os preços homologados, adjudicados e contratados serão 
fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA 
O presente contrato entrará em vigor em         de de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, contados 
de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
I. Efetuar os pagamentos referentes ao objeto licitado a ser adquirido e verificar se o mesmo encontra-se, em conformidade com 
as especificações técnicas estipuladas contratualmente. 
 
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I. Entregar, no pátio da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ, do Município de Grão-Pará/SC, DENTRO DE, 
NO MÁXIMO, 30 (TRINTA) DIAS, o objeto licitado com as especificações e marca estipulada contratualmente, após 
homologação e adjudicação da licitação e após a assinatura do Contrato; 
II. Emitir nota fiscal do objeto a ser entregue; 
III. Prestar garantia contratual mínima de 01 (um) ano após fornecimento dos objetos, acrescida da garantia legal de que 
trata do CDC. 
IV. A Assistência Técnica deverá ser dentro do Estado de Santa Catarina. 
 
CLÁUSULA VIII - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 
Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento municipal, classificada e codificada sob o n.: 
(78) 10.001.1.003.4.4.90.00.00.0.1.64.5064 – Valor Previsto: R$ 790.000,00 
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CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em virtude de inadimplemento de qualquer cláusula ou condição. 
 
CLÁUSULA X - DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Faz parte deste contrato o Processo de Licitação n. 91/2022 - Edital de Pregão Eletrônico n. 23/2022-PE, de 20 de outubro 
de 2022, da Prefeitura Municipal de Grão-Pará. 
 
CLÁUSULA XI - DAS SANÇÕES 
Ficará a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com o Município de Grão-Pará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no caso de a mesma: 
I. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
II. não mantiver a proposta, injustificadamente; 
III. cometer fraude fiscal; 
IV. falhar ou fraudar no fornecimento do objeto; 
V. fornecer o objeto deste Contrato em desconformidade com o especificado e aceito pela Administração; 
VI. descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato. 
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 
Fornecedores deste Município, no que couber, e às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei n. 8.666/93. 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração deste 
Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município 
de Grão-Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas, 
também, à CONTRATADA. 
A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da notificação, 
implicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA XII - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 
Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
E, por assim terem conveniado e ser esta vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente instrumento de 
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que assinam juntamente com 02 (duas) testemunhas, sendo que para dirimir 
quaisquer impasses deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte/ SC. 

 
 
Grão-Pará/SC,       de de 2022. 

 
 
 

HELIO ALBERTON JUNIOR Nome do Representante da Contratante 
Prefeito Municipal Função do Representante da Contratante 

 
 

TESTEMUNHAS 
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Gravatal

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO 15/2022 FMS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2022 - IEDO DELLA 
GIUSTINA

Publicação Nº 4263770

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 89FD3B785DDBAF4B35673517A395EAA19AC20869
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATAL

Contrato Nº: 08/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada : IEDO DELLA GIUSTINA
Licitação: Dispensa de Licitação 2/2022
Objeto: LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA, SITUADA NA RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, N° 508, BAIRRO CENTRO, GRAVA-
TAL-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.160M², PARA FUNCIONAMENTO DO AMENT (EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃO ESPECIALIZA-
DA EM SAÚDE MENTAL) DO MUNÍCIPIO DE GRAVATAL-SC.
Vigência: Início: 18/10/2022 Término: 18/10/2023
Assinatura: 18/10/2022
Valor: R$ 45.600,00 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais )
Dotação: 347 - 03.001.2019.3339036150000000000.01380139

Gravatal, 20 de outubro de 2022.
Rosimar Vicenzi de Assunção
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
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DECRETO MUNICIPAL Nº 170, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263693

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL 
RUA ENG. ANNES GUALBERTO, Nº 121 – CENTRO – CEP 88.735-000 

FONES: (48) 3648-80.00 / FAX: (48) 3648-80.01 -  www.gravatal.sc.gov.br 
CNPJ: 82.926.569/0001-47  

  
 

DECRETO MUNICIPAL Nº 170, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022 
 
  

"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
adicional especial no orçamento do Município, 
com base em excesso de arrecadação, no 
valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil 
reais), na forma em que especifica abaixo". 
 

           A CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATAL, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Prefeito(a) Municipal, 
com fundamento nos artigos 41, II, 42, 43, § 1º, II, § 3º e § 4º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir crédito adicional especial, com base em excesso de 
arrecadação, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), para criação no exercício financeiro de 
2022 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Unidade Orçamentária: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Funcional Programática: 03.001.0010.0301.0005.2018 Atividade:CONST. REF. AMP.MELHORIAS, ACESSIBILIDADE E MANUTENÇÃO DAS 

UNDADES DE SAÚDE 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 

4590000000 - Aplicacoes Diretas 01890089 - Alienações de Bens destinados a Outros 
Programas 

R$ 70.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Funcional Programática: 03.001.0010.0301.0005.2018 Atividade:CONST. REF. AMP.MELHORIAS, ACESSIBILIDADE E MANUTENÇÃO DAS 

UNDADES DE SAÚDE 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 

4590000000 - Aplicacoes Diretas 01880088 - Alienações de Bens destinados a Programas de 
Saúde 

R$ 139.100,00

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:  R$ 210.000,00
 
Art. 2º Para dar cobertura ao(s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) utilizado(s) recurso(s) 
proveniente(s) do excesso de arrecadação da(s) receita(s):  da fonte 1880088 - Alienações de Bens 
destinados a Programas de Saúde, 1890089 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas 
nos termos do inciso II, § 1º, artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. 

 
Art. 3º Face ao crédito fica inserido no Anexo I da Lei Municipal nº 2131 de 14 de Junho de 2021, que 
dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, o seguinte: 

Programa: 0005 - A saude, direito constitucionalmente assegurado a todos, é o bem maior de 
qualquer pessoa. Propiciar saúde a todos, implica uma série de ações de promoção e prevenção, e 
de tratamento e recuperação de doenças de forma universal, integral e igualitária. 

N° Ação Produto Unidade Medida Meta Valor Recurso 
2018 CONST. REF. AMP.MELHORIAS, 

ACESSIBILIDADE E MANUTENÇÃO 
DAS UNDADES DE SAÚDE 

Equipamento 
Adquirido 

Equipamento 12 R$ 139.100,00 01880088 - 
Alienações de Bens 

destinados a 
Programas de 

Saúde 
2018 CONST. REF. AMP.MELHORIAS, 

ACESSIBILIDADE E MANUTENÇÃO 
DAS UNDADES DE SAÚDE 

Equipamento 
Adquirido 

Equipamento 12 R$ 70.900,00 01890089 - 
Alienações de Bens 
destinados a Outros 

Programas 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL 
RUA ENG. ANNES GUALBERTO, Nº 121 – CENTRO – CEP 88.735-000 

FONES: (48) 3648-80.00 / FAX: (48) 3648-80.01 -  www.gravatal.sc.gov.br 
CNPJ: 82.926.569/0001-47  

  
 

Art. 4º Face ao crédito fica inserido no Anexo I da Lei Municipal nº 2163 de 19 de Outubro de 2021, 
que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, o seguinte: 

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Programa: 
0005 - A saude, direito constitucionalmente assegurado a todos, é o bem maior de qualquer pessoa. Propiciar saúde a todos, 
implica uma série de ações de promoção e prevenção, e de tratamento e recuperação de doenças de forma universal, integral e 
igualitária. 

 
Ação: 2018 - CONST. REF. AMP.MELHORIAS, ACESSIBILIDADE E MANUTENÇÃO DAS UNDADES DE SAÚDE 

Produto: Equipamento Adquirido 
 

Unidade de Medida: Equipamento 
 

Vínculo: 01880088 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde 
Vínculo: 01890089 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas     

Ano Meta Física Meta Financeira 
2022 12 0,00 
2023 12 0,00 
2024 12 0,00 
2025 12 0,00 

Valor Total do Programa 48 0,00 
     

 
Art. 5º O crédito adicional especial, a ser aberto na conformidade desta lei, terá vigência até 31 de 
Dezembro de 2022. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gravatal, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

CLEINILS RODRIGUES DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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DECRETO MUNICIPAL Nº 171, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263700

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL 
RUA ENG. ANNES GUALBERTO, Nº 121 – CENTRO – CEP 88.735-000 

FONES: (48) 3648-80.00 / FAX: (48) 3648-80.01 -  www.gravatal.sc.gov.br 
CNPJ: 82.926.569/0001-47  

  
 

DECRETO MUNICIPAL Nº 171, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022 
  

"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
adicional suplementar no orçamento do 
Município, com base em anulação parcial de 
dotação orçamentária, no valor de R$ 
170.000,00 (cento e setenta mil reais), na 
forma em que especifica abaixo". 
 

           A CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATAL, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Prefeito(a) Municipal, 
com fundamento nos artigos 41, I, 42 e 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sanciono 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir crédito adicional suplementar, com base em 
anulação parcial, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), para reforço no exercício financeiro de 
2022 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: 02.003 SECRET EDUCAÇÃO INOVAÇAO CULTURAS ESPORTE E LAZER 
Funcional Programática: 02.003.0012.0306.0009.2011 Atividade:ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3390000000 - Aplicacoes Diretas 01000000 - Recursos Ordinários R$ 20.000,00

PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 02.003 SECRET EDUCAÇÃO INOVAÇAO CULTURAS ESPORTE E LAZER 
Funcional Programática: 02.003.0012.0306.0009.2010 Atividade:ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3390000000 - Aplicacoes Diretas 01000000 - Recursos Ordinários R$ 30.000,00

PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 02.008 ENCARGOS ESPECIAIS 
Funcional Programática: 02.008.0028.0846.0000.0000 Atividade:ENCARGOS ESPECIAIS/PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3190000000 - Aplicacoes Diretas 01000000 - Recursos Ordinários R$ 120.000,00

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:  R$ 170.000,00
 
Art. 2º Para dar cobertura ao (s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) anulada(s) parcialmente a(s) 
seguinte(s) dotação(ões) especificada(s): 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 
Funcional Programática: 02.006.0026.0453.0008.1023 Projeto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RODOVIARIAS 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
4490000000 - Aplicacoes Diretas 01000000 - Recursos Ordinários R$ 70.000,00

PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 02.003 SECRET EDUCAÇÃO INOVAÇAO CULTURAS ESPORTE E LAZER 
Funcional Programática: 02.003.0012.0365.0009.2013 Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
4490000000 - Aplicacoes Diretas 01010083 - MDE - Manutenção e Desenv. do Ensino R$ 26.000,00

PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 02.007 SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 
Funcional Programática: 02.007.0023.0691.0003.2006 Atividade: MANUTENCAO DOS SERV. DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3390000000 - Aplicacoes Diretas 01000000 - Recursos Ordinários R$ 50.000,00

PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 02.003 SECRET EDUCAÇÃO INOVAÇAO CULTURAS ESPORTE E LAZER 
Funcional Programática: 02.003.0012.0365.0009.2066 Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3390000000 - Aplicacoes Diretas 01010083 - MDE - Manutenção e Desenv. do Ensino R$ 4.000,00

PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 02.003 SECRET EDUCAÇÃO INOVAÇAO CULTURAS ESPORTE E LAZER 
Funcional Programática: 02.003.0012.0365.0009.2066 Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3390000000 - Aplicacoes Diretas 01010083 - MDE - Manutenção e Desenv. do Ensino R$ 20.000,00

VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO:  R$ 170.000,00
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL 
RUA ENG. ANNES GUALBERTO, Nº 121 – CENTRO – CEP 88.735-000 

FONES: (48) 3648-80.00 / FAX: (48) 3648-80.01 -  www.gravatal.sc.gov.br 
CNPJ: 82.926.569/0001-47  

  
 

 
 
Art. 3º Face ao crédito fica inserido no Anexo I da Lei Municipal nº 2131 de 14 de Junho de 2021, que 
dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, o seguinte: 

Programa: 0000 - Garantir os pagamentos para os compromissos assumidos, para o total 
cumprimento dos pagamentos. 
 

N° Ação Produto Unidade Medida Meta Valor Recurso 
0 ENCARGOS ESPECIAIS/PAGAMENTO 

DA DÍVIDA PÚBLICA 
Pagamento da 
Divida Publica 

Divida paga com 
Regularidade 

12 R$ 1.150.000,00 01000000 - 
Recursos Ordinários 

 
Programa: 0003 - Proporcionar uma grande variedade de oportunidades de negócios, através de 
desenvolvimento de estudos de planejamento estratégico que viabilizem a criação de um moderno 
plano municipal de turismo que via apoiar o setor com atividades economicas sustentável. Ampliar  a 
divulgacao e a atividade turistica do Municipio de Gravatal considerada polo turistico da regiao com 
grande infra estrutura hoteleira. 
 

N° Ação Produto Unidade Medida Meta Valor Recurso 
2006 MANUTENCAO DOS SERV. DE 

TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 
Mês Manutenção da 

Unidade 
12 R$ 460.000,00 01000000 - 

Recursos Ordinários 
 
Programa: 0008 - Uma caracteristica comum de cidades inteligentes é a aplicação de soluções 
eficazes e sustentáveis para o desenvolvimento do transito e de obras. 
 

N° Ação Produto Unidade Medida Meta Valor Recurso 
1023 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 

URBANA E RODOVIARIAS 
Obra M² de Obra 

Construida 
12 R$ 80.000,00 01000000 - 

Recursos Ordinários 
 
Programa: 0009 - O conhecimento pode libertar o cidadão na plenitude. A educação de qualidade, 
universal e gratuita continuará sendo nossa meta. Algumas propostas: continuar incentivando o EJA 
e o CEJA, oportunizando os alunos a conlcusão de seus estudos; dar continuidade ao evento cultural 
da quermesse que envolve todas as escolas do municipio; resgatar e reemplantar o projeto arte do 
belo. 
 

N° Ação Produto Unidade Medida Meta Valor Recurso 
2010 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO 

INFANTIL 
Mês Manutenção da 

Unidade 
12 R$ 180.000,00 01000000 - 

Recursos Ordinários 
2011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO 

FUNDAMENTAL 
Mês Manutenção da 

Unidade 
12 R$ 170.000,00 01000000 - 

Recursos Ordinários 
2013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL Mês Manutenção da 

Unidade 
12 R$ 1.874.000,00 01010083 - MDE - 

Manutenção e 
Desenv. do Ensino 

2066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR - CRECHE 

Mês Manutenção da 
Unidade 

12 R$ 76.000,00 01010083 - MDE - 
Manutenção e 

Desenv. do Ensino 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL 
RUA ENG. ANNES GUALBERTO, Nº 121 – CENTRO – CEP 88.735-000 

FONES: (48) 3648-80.00 / FAX: (48) 3648-80.01 -  www.gravatal.sc.gov.br 
CNPJ: 82.926.569/0001-47  

  
 

 

Art. 5º O crédito adicional suplementar, a ser aberto na conformidade desta lei, terá vigência até 31 de 
Dezembro de 2022. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gravatal, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

CLEINILS RODRIGUES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
Art. 4º Face ao crédito fica inserido no Anexo I da Lei Municipal nº 2163 de 19 de Outubro de 2021, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, o seguinte: 

 
Órgão: 

02 - PODER EXECUTIVO 

 
Programa: 

0000 - Garantir os pagamentos para os compromissos assumidos, para o total cumprimento dos pagamentos. 

 
 

Ação: 
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS/PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA 

Produto: Pagamento da Divida Publica 
 

Unidade de Medida: Divida paga com Regularidade 
 

 
Vínculo: 

01000000 - Recursos Ordinários 

    
Ano Meta Física Meta Financeira 

 
2022 

12 1.150.000,00 

2023 12 1.030.000,00 
2024 12 1.030.000,00 
2025 12 1.030.000,00 

Valor Total do Programa 48 4.240.000,00 
     

 
Programa: 

0009 - O conhecimento pode libertar o cidadão na plenitude. A educação de qualidade, universal e gratuita continuará sendo 
nossa meta. Algumas propostas: continuar incentivando o EJA e o CEJA, oportunizando os alunos a conlcusão de seus estudos; 
dar continuidade ao evento cultural da quermesse que envolve todas as escolas do municipio; resgatar e reemplantar o projeto 
arte do belo. 

 
 

Ação: 
2010 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 

Produto: Mês 
 

Unidade de Medida: Manutenção da Unidade 
 

 
Vínculo: 

01000000 - Recursos Ordinários 

 
Ação: 

2011 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 

Produto: Mês 
 

Unidade de Medida: Manutenção da Unidade 
 

 
Vínculo: 

01000000 - Recursos Ordinários 

    
Ano Meta Física Meta Financeira 

 
2022 

24 350.000,00 

2023 24 310.000,00 
2024 24 330.000,00 
2025 24 350.000,00 

Valor Total do Programa 96 1.340.000,00 
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Guaraciaba

Prefeitura

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 108/2022
Publicação Nº 4263041

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 108/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1.925/2022 CONDER
O município de Guaraciaba, estabelecida na Rua Ademar de Barros – 85 – Centro, CNPJ 82.821.216/0001-82, nos termos da RESOLU-
ÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão Certidão 
de Conformidade Ambiental, com prazo de validade de 19/10/2023, formulado pelo empreendedor: JOEL WELTER, inscrito no CPF nº: 
069.976.249-95, declarou nos termos da Resolução CONSEMA nº 99/2017, o empreendimento/Atividade: 33.13.00 - Reservatórios artificiais 
para usos múltiplos que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, situado na: Linha Welter, S/N, Interior, 
Município de Guaraciaba, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departa-
mento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Segundo Anibal Balbinot, 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende 
as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 109/2022
Publicação Nº 4263074

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 109/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1.873/2022 CONDER
O município de Guaraciaba, estabelecida na Rua Ademar de Barros – 85 – Centro, CNPJ 82.821.216/0001-82, nos termos da RESOLUÇÃO 
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de Licença por 
Adesão e Compromisso - LAC, com prazo de validade de 12/11/2026, formulado pelo empreendedor: NATIELI TURMINA, PEDRILHO TURMI-
NA, CPF: 075.054.409-00, 296.012.909-15 informou a implantação/operação da atividade: 01.54.00 - Granja de suínos – terminação, loca-
lizado na: Linha Cordilheira, S/N, Interior, Município de Guaraciaba, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se 
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Segundo Anibal Balbinot, 189, Bairro Agostini, 
São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 19.2022 FMS
Publicação Nº 4263388

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CC3B1B2D990F1F6FC13FB3DB33808F9F2024076B
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2022
PROCESSO Nº 19/2022 HOMOLOGAÇÃO: 20/10/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL COM TITULO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GINECO-
LOGIA E OBSTETRÍCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DESTINADAS AS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GUARACIABA SC, 
USUÁRIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO SOLICITANDO O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E 
CONFORME PREVE LEI MUNICIPAL N° 2676 DE 2014.

-------------------------
CONTRATADO: CLINICA MEDICA CAVALLET LTDA. - ME
VALOR DA DESPESA: R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais)
=========================================================

 DAIANE DORIGON
Secretário de Saúde

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 20.2022 FMS
Publicação Nº 4263461

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4F139864F4F8C44BA79CCAD1A8E09EC82F18236E
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL Nº 9/2022
PROCESSO Nº 20/2022 HOMOLOGAÇÃO: 20/10/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA DESTINADO AO ATEN-
DIMENTO DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA /SC, USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMEN-
TO MÉDICO SOLICITANDO O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CONFORME PROGRAMA "CRESCER SAUDÁVEL" INSTITUIDO PELA LEI 
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MUNICIPAL N° 2706/2014 DE 03 DE JUNHO DE 2014.

-------------------------
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS
VALOR DA DESPESA: R$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais)
=========================================================

 DAIANE DORIGON
Secretário de Saúde
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Guaramirim

Prefeitura

DECRETO Nº. 1657/2022
Publicação Nº 4263513

DECRETO N°. 1657/2022
Atualiza as tarifas dos serviços de recolhimento por guincho, depósito e guarda de veículos automotores recolhidos por infração de trânsito 
no Município de Guaramirim.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando o art. 118 da Lei Orgânica do Município de Guaramirim, que autoriza a fixação de preços públicos, devidos pela utilização de 
bens, serviços e atividades municipais, mediante decreto;

Considerando que as Leis Federais nº 13.160/15 e 13.281/15 modificaram o Código de Trânsito Brasileiro e regulamentaram os serviços de 
remoção e estadia de veículos por infração de trânsito;

Considerando a Lei Federal nº. 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto 
no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº. 3.519/2008, que dispõe sobre a guarda, o depósito e a venda de veículos removidos, apreendidos e retirados de 
circulação nas vias públicas do município e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº. 685/2016, que autoriza a abertura do processo de licitação, na modalidade de concorrência, tendo por objeto 
a outorga de permissão de serviço de guincho;

Considerando que o processo de licitação nº. 114/2022/PMG, que resultou no Termo de Permissão nº. 96/2022/PMG, com a empresa Vilson 
Monteiro Neto Mecânica ME. e, que teve como critério de julgamento a menor tarifa;

DECRETA:
Art. 1º. Ficam instituídas as tarifas referentes aos serviços de recolhimento por guincho, depósito e guarda de veículos automotores remo-
vidos, retidos ou apreendidos exclusivamente por infração às normas de trânsito no Município de Guaramirim, assim discriminadas:
Item Descrição Valor Unitário

1 Serviços de remoção por guincho de veículos pequenos, utilitários, camionetes e motos, no perímetro urbano ou rural, 
do Município de Guaramirim. R$ 166,60

2 Serviços de remoção por guincho de ônibus e caminhões, no perímetro urbano ou rural, do Município de Guaramirim. R$ 389,25
3 Serviços de remoção por guincho de carretas, no perímetro urbano ou rural, do Município de Guaramirim. R$ 389,25
4 Diária pela estadia de motocicletas e similares. R$ 20,80
5 Diária pela estadia de automóveis pequenos. R$ 27,08
6 Diária pela estadia de utilitários e camionetes. R$ 28,59
7 Diária pela estadia de ônibus e caminhões. R$ 42,67
8 Diária pela estadia de carretas. R$ 46,59

Parágrafo único. Em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do dia útil seguinte ao da apreensão do veículo, não haverá a cobrança da tarifa 
correspondente à diária (estadia) de qualquer veículo automotor (motocicleta, automóveis, utilitários, caminhonetes, ônibus, caminhões e 
carretas).

Art. 2º As tarifas somente serão reajustadas por acordo entre as partes, mediante comprovado desequilíbrio econômico-financeiro, nos 
termos do art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº. 8.666/1993.

Art. 3º O Permissionário deve obedecer a todos as cláusulas do edital de Concorrência nº. 114/2022/PMG e do termo de permissão.

Art. 4º Fica revogado o decreto nº. 790/2017.

Art. 5º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de outubro de 2022.

Guaramirim/SC, 13 de outubro de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças
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DECRETO Nº. 1658/2022
Publicação Nº 4263515

DECRETO N°. 1658/2022
Dispõe sobre a Convocação da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Guaramirim.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando as Resoluções nº. 202, de 21 de novembro de 2017 e a nº. 207 do corrente ano, a qual altera a Resolução nº. 984/2018, 
emitidas pelo CONANDA, dispondo sobre a convocação da IX Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Considerando que o processo de conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente são espaços amplos e democráticos de discussão 
e articulação coletivas em torno de propostas e estratégias de organização, cuja principal característica é reunir governo e sociedade civil 
organizada para debater e decidir as prioridades na Política dos Direitos da Criança e do Adolescente para os próximos anos;

Considerando o objetivo da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é avaliar a situação e propor diretrizes para 
o aperfeiçoamento, conforme previsto na Lei nº. 3.638/2009 do CMDCA;

Considerando a reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e adolescente de Guaramirim, ocorrida na data de 11 
de outubro de 2022, sob a ata de número 16;

Considerando a Portaria nº. 441/2022 que dispõe sobre a instituição do Comitê Organizador da IX Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Guaramirim;

Considerando a reunião da Comissão da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e adolescente de Guaramirim, ocorrida na data de 
11 de outubro de 2022, sob a ata de número 02;

DECRETA:
Art. 1º Convocar a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com o fim de avaliar a situação atual da Política Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento.

Art. 2º A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar-se-á no dia 08 de novembro de 2022, no auditório da 
Uniasselvi – Fameg, das 08h às 11h30min e das 13h às 17h.

Art. 3º A Conferência terá como tema central: “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de 
Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diver-
sidade”.
Art. 4º As despesas decorrentes da realização da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, será de responsabili-
dade do Fundo da Infância e Adolescência – FIA e do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 5º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 14 de outubro de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº. 4963/2022
Publicação Nº 4263521

LEI Nº. 4963/2022
Altera a Lei nº. 2817, de 15 de dezembro de 2003, que denomina rua da cidade.

O Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº. 2817/2003 passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 1º Fica denominada de Rua Albino Reinke, a via pública que tem seu início na Rua 346 - Daniel Campregher, coordenada UTM Sirgas 
2000 / zona 22S, (X)697372.604 (Y)7068675.783, em direção leste até o seu final, numa extensão de 228,55m, largura de (2,00 - 8,00 - 
2,00), ponto de coordenada (X)697597.680 (Y)7068719.132, bairro Ilha da Figueira."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Guaramirim/SC, 13 de outubro de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito
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Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº. 4964/2022
Publicação Nº 4263522

LEI Nº. 4964/2022
Institui o programa de "Banco de Ração e de Produtos para Animais" do Município de Guaramirim.

O Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o "Programa Banco de Ração e de Produtos para Animais" do Município de Guaramirim, com o objetivo de comprar e 
captar doações de rações, gêneros alimentícios, produtos e acessórios para animais, e promover sua distribuição para lares voluntários que 
acolham animais em estado de abandono, contribuindo diretamente para a saúde e bem-estar animal.

Parágrafo único. Os animais a que se refere esta lei são os cães e gatos mantidos em abrigo ou em local apropriado, incluindo também como 
beneficiados aqueles classificados como animais de vizinhança ou de comunidade, sendo cães e gatos sem tutor e aceito pela população 
local, com responsável identificado na comunidade.

Art. 2º Fica o Município de Guaramirim, por meio de seus órgãos competentes, autorizado a organizar e estruturar o "Programa Banco de 
Ração e de Produtos para Animais", fornecendo apoio administrativo, técnico, financeiro e operacional, determinando os critérios de compra, 
de coleta, de distribuição e de fiscalização do programa, bem como, proceder ao credenciamento e ao acompanhamento dos lares voluntá-
rios que queiram integrar o programa.

Art. 3º Os alimentos, produtos e acessórios comprados, doados e coletados pelo "Programa Banco de Ração e de Produtos para Animais" 
não poderão ser destinados à comercialização.

Art. 4º São finalidades do "Programa Banco de Ração e de Produtos para Animais", do Município de Guaramirim:

I - proceder à compra, coleta, recondicionamento e armazenamento de produtos e gêneros alimentícios, perecíveis ou não, destinados aos 
animais, desde que em condições de consumo, provenientes de:

a) doações de estabelecimentos comerciais e industriais ligados à produção e comercialização, no atacado ou no varejo, de gêneros alimen-
tícios e produtos destinados aos animais;

b) apreensões por órgãos da Administração Municipal, Estadual ou Federal, resguardada a aplicação das normas legais;

c) doações de órgãos públicos ou de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado;

d) compras da Administração Municipal;

II - efetuar a distribuição, de forma institucional e organizada, dos produtos, acessórios e gêneros alimentícios arrecadados.

§1º Os lares voluntários deverão informar por escrito trimestralmente o número e características (espécie, sexo, tamanho e idade aproxi-
mada) dos animais atendidos com as doações.

§2º Além dos produtos e gêneros alimentícios obtidos na forma desta lei, o "Programa Banco de Ração e de Produtos para Animais" do Mu-
nicípio de Guaramirim poderá comprar, aceitar cessão gratuita ou doação de roupas, remédios, coleiras, guias, casas, caixas de transporte, 
brinquedos, produtos de limpeza e utensílios diversos para os animais.

§3º As doações e cessões de alimentos, produtos e acessórios de que trata este artigo serão recebidas pelo Setor de Bem Estar Animal, 
vinculada à Fundação do Meio Ambiente.

Art. 5º Será formada equipe de coleta de doações, da qual participarão representantes da Fundação do Meio Ambiente, além de outras 
Secretarias e Fundações correlacionadas à causal animal.

Parágrafo único. O "Programa Banco de Ração e de Produtos para Animais" do Município de Guaramirim será coordenado pela Fundação 
do Meio Ambiente de Guaramirim.

Art. 6º Para a execução da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com outras instituições públicas ou privadas.

Art. 7º O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar o presente Programa dando-lhe eficácia e aplicabilidade, em especial no que tange 
à criação, composição e competência dos órgãos ou entidades responsáveis pela sua coordenação, se assim julgar necessário.

Art. 8º As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
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Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 13 de outubro de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº. 4965/2022
Publicação Nº 4263524

LEI Nº. 4965/2022
Reconhece despesas do exercício anterior da Câmara Municipal de Guaramirim.

O Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reconhecidas as despesas realizadas no exercício de 2020, da Câmara Municipal de Guaramirim, não processadas no devido 
tempo, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente ordem de serviço Nº 10148, emitida em 30/10/2020 pela empresa 
Imunizadora Jaraguá Ltda., relativa a serviços prestados de desentupimento de tubulação.

Art. 2º Fica também o Presidente da Câmara de Vereadores autorizado a proceder à regularização dos documentos descritos no artigo 
anterior, com registro no item orçamentário próprio do orçamento vigente.

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

Guaramirim/SC, 13 de outubro de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 577/2022
Publicação Nº 4263502

PORTARIA N°. 577/2022
Concede licença maternidade à servidora Indiara Rech.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1° Concede licença maternidade à servidora Indiara Rech, Coordenadora Pedagógica, vinculada à Secretaria de Educação, a partir de 
10 de outubro de 2022, por 180 (cento e oitenta) dias.

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

Guaramirim/SC, 13 de outubro de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 580/2022
Publicação Nº 4263505

PORTARIA N°. 580/2022
Prorroga o Processo Administrativo Disciplinar nº. 10/2022, instaurado pela Portaria nº. 505/2022.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e art. 119 da Lei 
Complementar nº. 190/2022;

Considerando a não conclusão do processo administrativo disciplinar nº. 10/2022;

RESOLVE:
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Art. 1° Prorrogar o Processo Administrativo Disciplinar nº. 10/2022, instaurado pela Portaria nº. 505/2022, por mais 60 (sessenta) dias.

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

Guaramirim/SC, 18 de outubro de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 582/2022
Publicação Nº 4263507

PORTARIA N°. 582/2022
Aprova Estela Cordeiro Mateus no Estágio Probatório.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1°. Efetivar Estela Cordeiro Mateus no cargo de Professora de Ensino Fundamental (40 horas semanais), vinculada à Secretaria Educa-
ção, decorrente de aprovação da avaliação do Estágio Probatório, a partir de 26 de agosto de 2022.

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

Guaramirim/SC, 20 de outubro de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 583/2022
Publicação Nº 4263508

PORTARIA N°. 583/2022
Aprova Layana Ferreira Souto de Carvalho Mendes no Estágio Probatório.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1°. Efetivar Layana Ferreira Souto de Carvalho Mendes no cargo de Professora de Ciências (20 horas semanais), vinculada à Secretaria 
Educação, decorrente de aprovação da avaliação do Estágio Probatório, a partir de 27 de setembro de 2022.

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

Guaramirim/SC, 20 de outubro de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 584/2022
Publicação Nº 4264193

PORTARIA N°. 584/2022
Instaura Processo Administrativo Disciplinar nº. 11/2022.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e com a Lei 
Complementar nº. 190/2022;

RESOLVE:
Art. 1º Determinar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº. 11/2022, em face do servidor A. H. S., Professor de Música, 
matrícula 30491398, para apurar os fatos descritos na Comunicação Interna nº. 180/2022, e documentos anexos, expedida pela Secretaria 
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de Educação.

Art. 2º De acordo com o § 1º, art. 103, da Lei Complementar nº. 190/2022, afasta-se do exercício do cargo o servidor ora investigado, por 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração.

Art. 3º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será a Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar, nomeada pela Portaria nº. 563/2017, alterada pela Portaria nº. 069/2018.

Art. 4º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como 
deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entenderem pertinentes, observando sempre o contraditório e a ampla defesa.

Art. 5º A Comissão terá dedicação prioritária no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a 
apuração dos fatos, dando ciência à Administração Superior.

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

Guaramirim/SC, 20 de outubro de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças
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Guarujá do Sul

Câmara muniCiPal

DECRETO 05/2022 LUTO
Publicação Nº 4265770

DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2022
DECRETA LUTO OFICIAL.

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas no artigo 65, alínea L do regimento interno.

DECRETA:
Art. 1º Fica decretado LUTO OFICIAL de 3 (três) dias, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Guarujá do Sul/SC, em virtude do fale-
cimento da senhora, LOURDES TEREZINHA GASS, ex Vereadora do Município de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, ocorrido em 19 
de outubro de 2022.

Parágrafo único: Os atos fúnebres ocorrerão no Município de Goiânia/GO.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Da Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, aos 20 dias do mês de outubro de 2022.

Em sua 15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, 2º período, 59º ano de sua Instalação Legislativa.

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

Certifico que o presente Decreto Legislativo foi publicado e registrado nesta Secretaria em data supra.

SABRINA DILLMANN RODRIGUES
Secretária Executiva



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 954

Guatambú

Prefeitura

DECRETO 418 / 2022
Publicação Nº 4263039

DECRETO N° 418/2022 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Vera Maria Zandavalli, Prefeita Municipal em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, e, de conformidade 
com o disposto nos incisos XXIV e XXV do artigo 72, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado o servidor Ackson Adriano Cristiano ocupante do cargo de Auxiliar de Oficina lotado na Secretaria de Transportes, 
Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Econômico.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guatambu, SC, 19 de outubro de 2022.
VERA MARIA ZANDAVALLI
Prefeita Municipal em exercício

DECRETO 419 / 2022
Publicação Nº 4263544

DECRETO N° 419/2022 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Vera Maria Zandavalli, Prefeita Municipal em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, e, de conformidade 
com o disposto nos incisos XXIV e XXV do artigo 72, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado o servidor Adelio Henrique Baranzelli ocupante do cargo de Motorista lotado na Secretaria de Transportes, Obras, 
Serviços Públicos e Desenvolvimento Econômico.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guatambu, SC, 20 de outubro de 2022.
VERA MARIA ZANDAVALLI
Prefeita Municipal em exercício
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Ibiam

Prefeitura

CONTRATO N. 96/2022 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A
Publicação Nº 4263576

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 09E9162A57B696E4128065E38DA6AD5E9226D9EF

 

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM

 

1 

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br  

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 096/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 122/2022                     
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 011/2022 

Termo de Contrato, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO 
HIDRÁULICA E DE MOTOR, JUNTAMENTE COM MÃO DE OBRA E 
DESLOCAMENTO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLA 120H. celebrado 
entre o MUNICÍPIO DE IBIAM, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa, 
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A, autorizado através do Processo nº 122/2022, 
Inexigibilidade de Licitação nº 011/2022. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBIAM                                                           
CNPJ-MF nº. 01.612.745/0001-74                                                                                   
Endereço: Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20                                                  
Representada por: JOARES TREVISOL 

CONTRATADA: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. 
CNPJ: 76.527.951/0001-85 
Endereço: BR-116 (km 100) nº 11807 
Curitiba - PR 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO 

Constitui objeto do presente REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO 
HIDRÁULICA E DE MOTOR, JUNTAMENTE COM MÃO DE OBRA E 
DESLOCAMENTO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLA 120H. 
Celebrado entre o MUNICÍPIO DE IBIAM, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 
que passa a fazer parte integrante deste instrumento. 

Constitui o presente contrato: 
 Serviço de verificação hidráulica e de motor, juntamente com mão de 
obra e deslocamento para Motoniveladora CATERPILLA 120H. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
 2.1     A CONTRATADA obriga-se a fornecer os materiais no valor TOTAL de 
R$ 4.350,00 (Quatro mil trezentos e cinquenta reais). 
 
 2.2    O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando comprovada 
a execução dos serviços. 
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Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
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O pagamento dar-se-á exclusivamente por ordem de crédito, correndo pela 
Dotação Orçamentária: 

Atividade: Obras.  

Red:66 fonte 1100  

Detalhamento: 33903919- Manutenção e Conservação de Veículos.                                                        

                                             

2.3   O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, 
através de depósito bancário, em instituição financeira pública e diretamente na 
conta da contratada, conforme o Decreto Municipal 3759/2021, após certificado 
o cumprimento das cláusulas contratuais, mediante entrega da via da respectiva 
Nota Fiscal, certificada pela Tesouraria do Município. 

2.4   O município designa como gestor deste contrato, responsável pela 
SECRETARIA DE OBRAS, e como fiscal, designa servidor Ricardo Galafassi, 
para acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais e 
contábeis e para executar o acompanhamento e fiscalização da entrega, 
devendo registrar todas as 
ocorrências   as  deficiências  verificadas  em  relatório  ,  cuja  cópia  será  enc
aminhada  à  Contratada, objetivando a correção das irregularidades apontadas, 
no prazo que for estabelecido. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA 

3.1   Para fins de execução, o CONTRATO vigorará:                                               

   INICIO: 19/10/2022  

TÉRMINO:31/12/2022. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO 

4.1 - O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da 
data do recebimento da notificação, assinar o contrato. 

4.2 -    O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem 
prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada: 
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Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
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4.3.    Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, 
mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa e 
especialmente: 

a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da 
licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o 
cumprimento da obrigação assumida; 

b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de 
seus superiores; 

c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, 
anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 
1993, atualizada; 

d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
e) a dissolução da empresa; 
f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste 
Contrato; 

g) razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecime
nto,  justificadas  e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; e a ocorrência de caso 
fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 
execução do Contrato. 

4.4.     Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no 
processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
 

4.5.     Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 

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

4.7. PENALIDADES 

4.7.1- A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os 
preceitos legais 
poderá  sofrer  as  seguintes  penalidades  isolada  ou  conjuntamente,  a  critér
io  da  Comissão Permanente de Licitações: 

-Advertência; 

-Multa de 10% sobre o valor total do contrato; 
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-Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos; 

-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 a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá 
abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos. 

-Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao 
Contratada. Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com 
as obrigações contratuais sofrerá penalidades. 

Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei 
e garantido o contraditório e a ampla defesa. 

4.7.2 - Ainda nos termos do artigo 7° da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se 
a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

5.1.      A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas 
contra disposições deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência 
do cumprimento integral. 

5.2.      A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e 
qualificação durante a vigência deste contrato. 

5.3.       Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, 
para dirimir eventual litígio oriundo do presente Contrato. 

Ibiam - SC, 10 de outubro de 2022. 
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                       _______________________________________________ 
 MUNICÍPIO DE IBIAM                                                  
JOARES TREVISOL                                                          
PREFEITO MUNICIPAL 
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_________________________________________ 
CONTRATADA                                                                                                                                                     

AUTO ELETRICA CAVERIN LTDA. 
CNPJ: 29.143.887/001-59 

 

Testemunhas: 

 

 

       Rosinei Ceron                                                       Natalia Ferreira Carlos                                                                               
     CPF: 490.xxx.xxx-30                                               CPF – 093.xxx.xxx-09                                                    

 

 

  ________________________ 
  Henrique Grassi Rossato 

           Advogado – OAB/SC 34.173 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 8EBB-7109-B3C5-ADF1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOARES TREVISOL (CPF 894.XXX.XXX-49) em 19/10/2022 11:27:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

NATÁLIA FERREIRA CARLOS (CPF 093.XXX.XXX-09) em 19/10/2022 13:18:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROSINEI CERON (CPF 004.XXX.XXX-25) em 19/10/2022 13:18:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

HENRIQUE GRASSI ROSSATO (CPF 060.XXX.XXX-90) em 19/10/2022 15:20:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/8EBB-7109-B3C5-ADF1



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 962

EXTRATO DE CONTRATO 96/2022 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A
Publicação Nº 4263601

 

Estado de Santa Catarina 
Município de Ibiam 
Extrato de Inexigibilidade 
P.A.L.: 122/2022 
Inexigibilidade: 011/2022 
Objeto: Serviço de verificação hidráulica e de motor, juntamente com mão de obra e 
deslocamento para motoniveladora CATERPILLA 120H. 
Contratado: Paraná Equipamentos S.A.  
CNPJ: 76.527.951/0001-85 
 
Valor Total: de R$ 4.350,00 (Quatro mil trezentos e cinquenta reais).  
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HOMOLOGAÇÃO 96/2022 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A
Publicação Nº 4263599

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

01.612.745/0001-74CNPJ: (49) 3534-0044

89652-000 - Ibiam

Telefone:
Tv. Leoniza Carvalho Agostini, 20 - CentroEndereço:

Nr.:   11/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

122/2022

19/10/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 25, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

19/10/2022
Inexigibilidade de licitação
11/2022 - IL
122/2022

Serviço de verificação hidráulica e de motor, juntamente com mão de obra e
deslocamento para Motoniveladora CATERPILLA 120H.

Participante: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E DE MOTOR. 1,000 UND 4.350,00 4.350,00

Total do Participante: 4.350,00

Total Geral: 4.350,00

MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
TRANSPORTES

08.001.26.782.2601.2051.3.3.90.00.00 R$ 4.350,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

19 de Outubro de 2022Ibiam,
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 7F59-79EF-7FB0-4BEB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOARES TREVISOL (CPF 894.XXX.XXX-49) em 19/10/2022 10:45:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/7F59-79EF-7FB0-4BEB
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Ibicaré

Prefeitura

PREGÃO 29 - 2022 AQUISIÇÃO MOVEUS SOB MEDIDA
Publicação Nº 4264617

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D795F135822EF1E975EF6E12792F07F29FC923E1
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IBICARÉ
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÔRIO Nº 28/2022 PMI
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2022 REGISTRO DE PREÇO
CODIGO TCE: D795F135822EF1E975EF6E12792F07F29FC923E1
O MUNICÍPIO DE IBICARÉ (SC), representado neste ato por seu Prefeito, Sr. GINFRANCO VOLPATO, torna público que realizará PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 008/2006 e alterações, 
aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos junto a Secretaria de Administração do Município de 
Ibicaré, à Rua Dom Pedro II, 133, centro, Ibicaré, SC, até o horário estipulado abaixo, para o início da sessão pública de processamento 
do pregão.
Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam 
este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso.
A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se às 09 horas do dia 03 de novembro de 
2022, e será conduzido pelo Pregoeiro ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
OBJETO: Aquisição, eventual e futura, de moveis sob medida, para a Creche Municipal com Recursos Próprios e Recurso Estadual SGPe nº 
SCC 3873/2022. Portaria nº 159/SEF.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Edital completo no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal através do E-mail: licitacao@ibicare.sc.gov.br, FONE 
: 049-3538-0222.

Ibicaré – SC, 20 de outubro de 2022
Gianfranco Volpato
Prefeito
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Ibirama

Prefeitura

DECRETO N° 4.983, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022 - NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM COMISSÃO 
COORDENADORA PROCESSO SELETIVO Nº 52/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4264124

 

DECRETO n 4.983, de 20 de outubro de 2022.

“NOMEIA  MEMBROS  PARA  COMPOREM  COMISSÃO
COORDENADORA  PROCESSO  SELETIVO  Nº  52/2022  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  IBIRAMA,  Estado  de  Santa
Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município,

DECRETA:

Art.  1º  Fica  instituída  a  Comissão  Municipal  Coordenadora  do
Processo Seletivo nº 52/2022 da Prefeitura Municipal de Ibirama.

Art. 2º A Comissão a que se refere o art. 1º, fica assim composta:

Presidente: Suely Sandra Silva Cardoso;
Secretário: Marilene Collet Krause;
Membro: Tainá Rowe Kienen.

Parágrafo  único. A  Comissão  Coordenadora  poderá  funcionar
somente com a maioria absoluta de seus membros.

Art. 3º  Compete a Comissão Coordenadora promover a realização
das  provas  escritas,  emitir  julgamento  mediante  a  atribuição  de  notas  e
deliberar sobre os casos omissos.

Parágrafo único. Em sendo contratada empresa especializada para
a  elaboração,  aplicação  e  correção  das  provas,  caberá  a  Comissão
Coordenadora, a fiscalização da aplicação das provas.

Art. 4º As decisões da Comissão Coordenadora serão tomadas por
maioria  simples  dos  votos,  cabendo  ao  Presidente  o  voto  de  desempate,
quando for necessário.

Art. 5º  Compete à Presidente da Comissão Coordenadora presidir
as reuniões.

Art. 6º Compete ao Secretário da Comissão Coordenadora:

I  – lavras  as  atas  dos  trabalhos  da  Comissão,  assinando-as  em
conjunto com os demais membros;

II  – coordenador  o  exame  da  documentação  apresentada  pelos
candidatos;
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III  – propor  ao  Presidente  as  medidas  adequadas  ao  bom
andamento dos trabalhos da Comissão;

IV – elaborar os relatórios, assinando-os em conjunto com os demais
membros.

Art. 7 Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Ibirama, em 20 de outubro de 2022.

ADRIANO POFFO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na data supra.

FÁBIO LUIZ FUSINATO
Secretário de Administração e Finanças



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 968

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO NR.:139 / 2022 LICITAÇÃO NR.:139 / 2022
Publicação Nº 4264126

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE IBIRAMA
RUA DOUTOR GETULIO VARGAS - 70  | Ibirama - SC | Cep 89.140-000

Fone: (47) 3357-8500 | CNPJ: 83.102.418/0001-37
e-mail: adm@ibirama.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal de Ibirama, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei
Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

 01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a ) Processo Nr.:139 / 2022

b ) Licitação Nr.:139 / 2022

c ) Modalidade: Pregão

d ) Data Homologação: 20/10/2022

e ) Data da Adjudicação: 20/10/2022

f ) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MADEIRA SERRADA EM 
BRUTO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

62437348 - VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 PRANCHA  DE  EUCALIPTO
VERMELHO  SERRADA  EM  BRUTO  -
DIMENSÕES: 
4,00 METROS DE CUMPRIMENTO, 06
CENTÍMETROS DE ESPESSURA E
20  CENTIMETROS  "  ACIMA"  DE
LARGURA.

Metro 
Cubico

MADAW 150 R$1.100,00 R$165.000,00

2 PRANCHA  DE  EUCALIPTO
VERMELHO  SERRADA  EM  BRUTO  -
DIMENSÕES: 
4,00 METROS DE CUMPRIMENTO, 06
CENTÍMETROS DE ESPESSURA E
20  CENTIMETROS  "  ACIMA"  DE
LARGURA.

Metro 
Cubico

MADAW 50 R$1.100,00 R$55.000,00

3 TÁBUA  DE  EUCALIPTO  CLEAR,
ESPESSURA  3,0  CM,  LARGURAS  20,
25 E 30 CM.

Metro 
Cubico

MADAW 50 R$1.000,00 R$50.000,00

4 Madeira  em  Eucalipto  roliço,  diametro
minimo  de  40  CM,  cumprimento  de  06
mt.

Unidade MADAW 10 R$510,00 R$5.100,00

5 Madeira  em  Eucalipto  roliço,  diametro
minimo  de  40  CM,  cumprimento  de  07
mt.

Unidade MADAW 10 R$595,00 R$5.950,00

6 Madeira  em  Eucalipto  roliço,  diametro
minimo  de  40  CM,  cumprimento  de  08
mt.

Unidade MADAW 10 R$680,00 R$6.800,00

Total do Fornecedor: R$287.850,00

Total da Homologação: 287.850,00



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 969

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE IBIRAMA
RUA DOUTOR GETULIO VARGAS - 70  | Ibirama - SC | Cep 89.140-000

Fone: (47) 3357-8500 | CNPJ: 83.102.418/0001-37
e-mail: adm@ibirama.sc.gov.br

Ibirama, 20 de outubro de 2022.

___________________________________
ADRIANO POFFO

PREFEITO
CPF: 056.499.899-07
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Içara

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 028.SAMAE.2022
Publicação Nº 4263846

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 75A2A3CE6141E51080720D71608ED1D460CC17B7
ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/SAMAE/2022
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Data e horário da sessão de abertura: 10/11/2022 às 09:00 horas.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de artefatos de cimento (lajota, meio fio, 
paver, blocos e calha) para atendimento à demanda do SAMAE de Içara/SC pelo período de 12 (doze) meses. Informações: Fone/Fax: (48) 
3431-3539 e 3431-3500. Retirada do edital: através do endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes ou 
pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no link Licitações/Editais.

Içara – SC, 20 de outubro de 2022.
Israel Rabelo
Diretor Presidente

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/SAMAE/2022
Publicação Nº 4263831

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2E6DBD50B289DCCA81FE8CB31778276FBBF2E00E
ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/SAMAE/2022
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Data e horário da sessão de abertura: 09/11/2022 às 09:00 horas.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento, de forma parcelada, de refeições diárias 
(almoços) acondicionadas em embalagens tipo “marmitex” para os servidores do SAMAE de Içara/SC. Informações: Fone/Fax: (48) 3431-
3539 e 3431-3500. Retirada do edital: através do endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes ou pelo site 
https://www.icara.sc.gov.br/ no link Licitações/Editais.

Içara – SC, 20 de outubro de 2022.
Israel Rabelo
Diretor Presidente

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL 039.FMS.2022
Publicação Nº 4263510

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/FMS/2022

O Município de Içara/SC, torna público que retifica o item 01 do Termo de Referência, de acordo com memorando interno n° 202/FMS/2022, 
conforme abaixo:
Onde se lê:

http://icara.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes
http://www.balneariorincao.sc.gov.br
http://www.balneariorincao.sc.gov.br
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ITEM DESCRITIVO UNI QTD VALOR UN MÉDIO VALOR TOTAL

1

APARELHO DE COLPOSCOPIA: COLPOSCÓPIO BINOCULAR COM BRAÇO 
PANTOGRÁFICO + TRANSMISSÃO DE VÍDEO + CAPTURA DE IMAGEM. 
SUPORTE COM 5 RODÍZIOS E MOLA PNEUMÁTICA, CAIXA DE LUZ COM 
DUAS LÂMPADAS. VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE BINÓCULO, COM CINCO 
OPÇÕES DE AUMENTO DE 3 ATÉ 17 VEZES. COLPOSCÓPIO BINOCULAR 
RETO 160MM, LENTES DE CRISTAL, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA 
INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO. TIPO: PEDESTAL COM BRAÇO PANTO-
GRÁFICO, PORTÁTIL, DE CHÃO, COM CINCO RODÍZIOS E MOLA PNEUMÁ-
TICA; ÂNGULO DE ROTAÇÃO:360°; NÍVEL DE ELEVAÇÃO: 139 CM; ALTU-
RA DA OBJETIVA ATÉ O CHÃO: 100-139CM; TAMANHO DA BASE: 600MM; 
TIPO DE ILUMINAÇÃO: LED; FONTE DE LUZ FRIA: LÂMPADA LED DE 5K; 
CORRENTE ELÉTRICA: AC 110V / 220V AUTOMÁTICO INTENSIDADE DA 
LUZ: 80.000 LUX. PINTURA EPOXI NA COR BRANCA.DEVE ATENDER AS 
NORMAS DE SEGURANÇA DA ANVISA E SELO DO IMETRO.

UND 01
R$
36.228,94

R$
36.228,94

Leia-se:

ITEM DESCRITIVO UNI QTD VALOR UN 
MÉDIO VALOR TOTAL

1

APARELHO DE COLPOSCOPIACOLPOSCÓPIO BINOCULAR PARA USO GINECOLÓGI-
CO EM EXAME DE COLPOSCOPIA. CABEÇA ÓPTICA COM SELETOR DE AUMENTOS 
MANUAIS - 05 OPÇÕES (3X, 4X, 7X, 11X, 17X) -OCULARES: 12,5X COM AJUSTE DE 
DIOPTRIAS - BINÓCULO: RETO FOCO 160MM. CAMPO OBSERVADO 5 AUMENTOS: 
78MM, 50MM, 32MM, 19MM, 13MM. - DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55 A 77 MM. - 
MICROFOCALIZAÇÃO: MANUAL NA OBJETIVA. - FONTE DE LUZ: LED INTEGRADO 
COM GERADOR DE LED EMBUTIDO NA ESTATIVA DO EQUIPAMENTO - CAMPO DE 
ILUMINAÇÃO: 89 MM. -ILUMINAÇÃO CONTROLE: AJUSTE POR BOTÃO GIRATÓRIO 
NA CABEÇA. - FILTROS: AZUL COBALTO E VERDE - ESTATIVA: RODÍZIOS (04 COM 
FREIOS INDEPENDENTES) COM BRAÇO PANTOGRAFICO –TENSÃO AUTOMÁTICA 
DE VOLTAGEM 127/220V - CAPA DE PROTEÇÃO ANTI POEIRA.DEVE ATENDER AS 
NORMAS DE SEGURANÇA DA ANVISA E SELO DO IMETRO.

UND 01
R$
36.228,94

R$
36.228,94

Diante disso fica prorrogado a data do presente certame para dia 08/11/2022 com abertura prevista para às 09:00h e fim do recebimento 
das propostas até as 08h:45min.

Içara 20 de outubro de 2022.
Dalvania Pereira Cardoso
Prefeita Municipal

DECRETO N.º 275/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263121

DECRETO N.º 275/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, artigo 73 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1.º Fica concedida a APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS a Aldete Teresinha Cavalheiro, brasileira, 
CPF Nº 670.731.109-53, nascida em 25 de setembro de 1968, ocupante do cargo da categoria funcional de Agente de Serviços Gerais, 
lotada na Secretaria Municipal da Educação, matrícula 166, nível/referência A-05/C-12, com fundamento no art. 40, parágrafo 1.º, I, da 
Constituição Federal e Art. 21, I, da Lei Municipal n. 1822/2002 e com as alterações promovidas por meio da Emenda Constitucional n. 
70, de 29 de março de 2012, sendo a renda mensal inicial estipulada no valor de R$ 1.255,83(um mil duzentos e cinquenta e cinco reais 
e oitenta e três centavos), reajustados na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade, a contar de 9 de outubro de 2022.

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

Paço Municipal Ângelo Lodetti, em Içara, 13 de outubro de 2022.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal

Registrado na Secretaria da Fazenda de Içara em 13 de outubro de 2022.

ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos
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EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Publicação Nº 4263644

EXTRATO DO TERMO RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 073/PMI/2022
TOMADA DE PREÇOS N°. 115/PMI/2022
CONTRATADA: KF ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Rescisão unilateral do Contrato n.º 073/PMI/2022, decorrente do Processo licitatório Tomada de Preços Nº. 115/PMI/2022, ho-
mologado em 27/06/2022, que tem como objeto a “execução de uma quadra poliesportiva com 03 quadras internas de areia, no parque 
municipal Deputado Walmor De Lucca, ICR 253 no bairro Vila São José", por descumprimento do instrumento por parte da contratada, 
mediante decisão administrativa, baseada na análise técnica do fiscal responsável pelo contrato.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O referido contrato está sendo rescindido com fulcro na Cláusula Vigésima Primeira, Art. 78, inciso IV e Art. 79, 
inciso I, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores e conforme autorização da autoridade competente, satisfazendo o que dispõe o art. 79, 
§1º da Lei n.º 8.666/93, nos termos das justificativas apresentadas pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, conforme 
Memorando nº. 409/2022 e indeferimento das alegações da empresa quanto à inexecução contratual.

Içara, 18 de outubro de 2022.
Dalvania Cardoso
Prefeita Municipal

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Publicação Nº 4263645

EXTRATO DO TERMO RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 005/PMI/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 130/PMI/2021
CONTRATADA: CONSTRUTORA NUNES LTDA
OBJETO: O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato n.º 005/PMI/2022, decorrente do processo licitatório Concorrên-
cia Pública Nº. 130/PMI/2021, homologado em 04/02/2022, que tem como objeto a “execução da pavimentação asfáltica da alça de acesso 
entre a Avenida Procópio Lima e Rodovia Jorge Zanatta para o ano de 2022 ".
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O Referido Contrato está sendo rescindido com fulcro no artigo 79, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores e conforme autorização da autoridade competente, satisfazendo o que dispõe o art. 79, §1º da Lei n.º 8.666/93, nos termos das 
justificativas apresentadas pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e decisão administrativa.

Içara, 18 de outubro de 2022.
Dalvania Cardoso
Prefeita Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101.PMI.2022 - PP. 185.PMI.2022 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PM
Publicação Nº 4263103
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ATO 51 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265310

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IÇARA
Estado de Santa Catarina

ATO Nº 51 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

Conceder o gozo de férias ao
servidor RODNEI MAZZORANA do
quadro funcional da Câmara.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IÇARA, no uso de suas
atribuições, de acordo com o art. 21, II da Resolução 264/2021 - Regimento
Interno.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam concedidas férias por 20 dias ao servidor RODNEI
MAZZORANA, no período de 01/12/2022 a 20/12/2022.

Parágrafo Único. Os 10 dias restantes referentes ao período acima serão
convertidos em abono pecuniário na forma da lei complementar nº 3/99,
artigo 95, § 5º.

Art. 2º. As férias concedidas se referem ao período aquisitivo de
15/02/2021 a 14/02/2022.

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

Publique-se.

Câmara Municipal de Içara, 20 de Outubro de 2022.

ITAMAR OLOYDE DA SILVA

Presidente

Rua Henrique Lage, 155 – Centro – Fone: (48) 3468-7150
Caixa Postal 98 – CEP: 88820-000 – IÇARA – Santa Catarina

www.camaraicara.sc.gov.br  -  Email: camara@camaraicara.sc.gov.br
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CPF/CNPJ 65469291987

Data 20/10/2022 16:43



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1011

Ilhota

Prefeitura

DECRETO 877
Publicação Nº 4264232

 

 

 

DECRETO Nº 877, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

ATUALIZA A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP – PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O Prefeito de Ilhota/SC, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
inciso IV do artigo 72 da Lei Orgânica do Município e no artigo 3º da Lei Complementar 
111/2017, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Nos termos da planilha constante do Anexo Único, ficam atualizados os valores 
da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP – para o 
exercício de 2022. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Ilhota, 20 de outubro de 2022. 

 
 

ERICO DE OLIVEIRA 
Prefeito 
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ANEXO ÚNICO 
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EXTRATO DE CONTRATO 052 - PR - 061-2022- ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MS - CELK SISTEMAS LTDA
Publicação Nº 4263603

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A52DFF20796FBD7BC5F6E363EC529905E2DBED70
Extrato de Contrato nº 052/2022 – FMS
Estado de Santa Catarina
Município de Ilhota
Prefeitura Municipal de Ilhota
Setor de Compras e Licitações

Processo de Licitação n° 450/2022
Pregão Presencial n° 052/2022 - FMS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUALIZAÇÃO 
E EMISSÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS, conforme Anexo I do Edital.
Item Especificações Qtde. Unid Valor Unit Valor Total

1

ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, ATUALI-
ZAÇÃO E EMISSÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS. ACOMPANHAR A ATU-
ALIZAÇÃO DOS CADASTROS PROFISSIONAIS E GESTOR NO SISTEMA 
(CNES, SCPA, E- GESTOR, SISMOB) DO DATASUS; ACOMPANHAR A PRO-
DUÇÃO APRESENTADA PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E ENVIADA AO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE,VIA E-SUS E SIA; ACOMPANHAR OS TRAMITES 
DOS PROFISSIONAIS MAIS MÉDICOS; ACOMPANHAR AS PACTUAÇÕES 
NO MUNICÍPIO (SISPACTO) E PARA SUAS REFERÊNCIAS, NOS SERVIÇOS 
DE MÉDIA COMPLEXIDADE; ACOMPANHAR O CHECK LIST DO PMAQ, 
OBJETIVANDO O TETO MÁXIMO PARA O MUNICÍPIO; DESENVOLVER 
JUNTO COM A EQUIPE E O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, A PROGRAMA-
ÇÃO ANUAL DE SAÚDE E O RELATÓRIO ANUAL DE GE

12,00 UN 8.900,00 106.800,00

Valor total: R$ 106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos reais).

Assinatura: 20 de outubro de 2022.
Prazo Contratual: 12 Meses

ERICO DE OLIVEIRA
PREFEITO DE ILHOTA
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Imarui

Prefeitura

8º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022
Publicação Nº 4263449

8º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 PROCESSO LICITATÓRIO: PMI Nº 004/2022 Pregão Eletrô-
nico: PMI Nº 002/2022 Contratante: Prefeitura Municipal de Imaruí CNPJ: 82.538.851/0001-57 Contratada: Auto Posto Imaruí Ltda. CNPJ: 
78.527.595/0001-25. Do Apostilamento: o presente termo de apostilamento tem como objeto o reequilíbrio econômico-financeiro referente 
aos itens 3 (Diesel S-10).

Item Especificação Unid. Valor Registrado (R$) Percentual a ser Rea-
justado (%)

Valor Reequilibrado 
(R$)

3 Diesel S-10 Litros 6,42 -2% 6,29

Imaruí, 20 de outubro de 2022.
PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal

LEI Nº. 2.263, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021
Publicação Nº 4263871

LEI Nº. 2.263, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.
REVOGADA POR INCONSTITUCIONALIDADE EM 28/09/2022.
Trânsito em julgado da ADI, autos nº 5000966-63.2022.8.24.0000.
DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS OU ESTACIONADOS EM SITUAÇÃO QUE CARACTERIZE SEU ABANDONO EM 
VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE IMARUÍ.

PATRICK CORRÊA, Prefeito Municipal de Imaruí, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Imaruí, faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecido a proibição do abandono de veículo ou estacioná-lo em situação que caracterize seu abandono em via pública do 
município de Imaruí.

Art. 2º Para os efeitos desta lei considera-se abandonados os veículos nas seguintes situações:

I – Veículo deixado em via pública sem funcionamento e movimento, gerando acúmulo de lixo ou mato sobre ele ou ao seu entorno;

II – Veículo estacionado em via pública com vidro quebrado ou com avaria nas portas que permita o acesso de pessoas sem obstrução, com 
caráter de abandono.

Art. 3º O proprietário do veículo automotor, elétrico, de propulsão humana, reboque, semirreboque ou de tração animal que abandonar, 
estacionar ou deixar seu veículo em situação que infrinja a presente legislação terá seu veículo removido pelo órgão executivo de trânsito 
municipal observadas as seguintes disposições:

I – Será emitida notificação ao proprietário, o possuidor ou depositário, determinando a ocorrência e a retirada do mesmo da via pública 
no prazo de 5 (cinco) dias;

II – Fica autorizado o recolhimento do veículo ao depósito de veículos do município, sendo liberado somente após o pagamento das despe-
sas de transporte, pátio e de outras taxas exigidas e regulamentadas;

III – Na remoção, o veículo deverá ser fotografado ou filmado na situação em que se encontra para servir como prova do abandono;

IV – Será emitido em desfavor do proprietário, possuidor ou depositário a aplicação de guincho e pátio ressalvados outros valores devidos 
aos órgãos municipais estaduais ou federais integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 1º Não sendo identificado o proprietário, será publicado edital, no Diário Oficial do Município, com as características do veículo e o local 
que se encontra abandonado, abrindo-se, a partir da publicação, o prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º Após a remoção do veículo, será publicado edital, no Diário Oficial do Município, com prazo de 30 (trinta) dias, para quem se julgar 
com direito poder reclamar o mesmo.

§ 3º No prazo do parágrafo segundo deverá o Poder Executivo ou a este vinculado enviar relatório para o setor de trânsito estadual para 
cadastramento da situação e localização do veículo.

Art. 4º Decorridos 90 (noventa) dias da realização do recolhimento do veículo, sem a devida retirada pelo interessado, mediante pagamento 
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do que for devido ao Município e a outros órgãos competentes, fica autorizado o encaminhamento do mesmo para leilão público ou equi-
valente.

Art. 5º O valor arrecadado com a venda do veículo será destinado:

I – Para ressarcimento das despesas decorrentes;

II – O valor excedente, atendido ao inciso I, deste artigo, será recolhido e aplicado em melhorias do trânsito.

Art. 6º As reclamações sobre o abandono ou estacionamento de veículo em situação que caracterize abandono nas vias públicas devem ser 
encaminhadas à Secretaria de Transporte e Obras, para análise da situação e providências cabíveis.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Imaruí, SC, 21 de dezembro de 2021.
PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
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Imbituba

Prefeitura

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 04/2022 A00 PROCESSO 66/2022
Publicação Nº 4264860

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FA3FB945C7EBAABA7946CA2BDBAED7214DE9720E
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 04/2022 – A00
Modalidade ...... : Pregão Presencial 43/2022
Contratante ...... : Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Imbituba
Contratada ....... : SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Vigência ............ : 12 meses
Valor ................. : R$ 2.148,55
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTER-
CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTO-
COLO (IP) NA FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A 
NECESSIDADE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMBITUBA”

Imbituba, 06 de outubro de 2022.
GILNEI CARDOSO
Diretor Presidente da SAMAE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 05/2022 A00 PROCESSO 66/2022
Publicação Nº 4264871

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 62061184471E397C48948AB8448716799ECFCF00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 05/2022 – A00
Modalidade ...... : Pregão Presencial 43/2022
Contratante ...... : Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Imbituba
Contratada ....... : UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Vigência ............ : 12 meses
Valor ................. : R$ 4.623,68
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTER-
CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTO-
COLO (IP) NA FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A 
NECESSIDADE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMBITUBA”

Imbituba, 06 de outubro de 2022.
GILNEI CARDOSO
Diretor Presidente da SAMAE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 05/2022 A00 PROCESSO 66/2022
Publicação Nº 4264900

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A20BB37EA04BB6122AD7899FAFB88E3C84E8260B
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 05/2022 – A00
Modalidade ...... : Pregão Presencial 43/2022
Contratante ...... : Fundo Municipal de Trânsito
Contratada ....... :SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Vigência ............ : 12 meses
Valor ................. : R$ 4.862,37
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Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTER-
CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTO-
COLO (IP) NA FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A 
NECESSIDADE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMBITUBA”

Imbituba, 06 de outubro de 2022.
EDILSON MISAEL ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 06/2022 A00 DEM PROCESSO 66/2022
Publicação Nº 4264917

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2CC6E10B893B2EB426533FAE900CFED2B0CB28D1
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 06/2022 – A00 DEM
Modalidade ...... : Pregão Presencial 43/2022
Contratante ...... : Fundo Municipal de Trânsito
Contratada ....... :UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Vigência ............ : 12 meses
Valor ................. : R$ 4.623,68
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTER-
CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTO-
COLO (IP) NA FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A 
NECESSIDADE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMBITUBA”

Imbituba, 06 de outubro de 2022.
EDILSON MISAEL ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 13/2022 A00 PROCESSO 66/022
Publicação Nº 4264889

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4156AD0079F989667EF99D3563A2F3EA19712524
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 13/2022 – A00
Modalidade ...... : Pregão Presencial 43/2022
Contratante ...... : Fundo Municipal de Assistência Social e Habitação
Contratada ....... :SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Vigência ............ : 12 meses
Valor ................. : R$ 16.151,91
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTER-
CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTO-
COLO (IP) NA FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A 
NECESSIDADE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMBITUBA”

Imbituba, 06 de outubro de 2022.
STELA LANE NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 14/2022 A00 PROCESSO 66/2022
Publicação Nº 4264894

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0B1CC26B2B69DAF62D5A135A465D733F69444ACB
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 14/2022 – A00
Modalidade ...... : Pregão Presencial 43/2022
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Contratante ...... : Fundo Municipal de Assistência Social e Habitação
Contratada ....... :UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Vigência ............ : 12 meses
Valor ................. : R$ 14.338,07
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTER-
CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTO-
COLO (IP) NA FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A 
NECESSIDADE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMBITUBA”

Imbituba, 06 de outubro de 2022.
STELA LANE NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 2019/37 A10 PROCESSO 69/2019
Publicação Nº 4264174

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5909904905540C0131A871637138B6543A65B38A
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO
-----------------------------------------------------------------------------
Aditivo ............. : 10
Contrato .......... : 37/2019
Processo ......... : 69/2019
Modalidade ...... : Tomada de Preço 06/2019
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Infraestrutura
Contratada ....... : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Vigência ........... : 04/10/2022 até 02/11/2022
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE OLIVEIRA, BAIRRO VILA NOVA – IMBITUBA/SC”.

Imbituba, 17 de outubro de 2022
EDILSON MISAEL ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 2019/61 A03 - PROCESSO 111/2019
Publicação Nº 4264806

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2451DD95C3A99F9A6556BABD2C4EE797DCBB1417
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO
-----------------------------------------------------------------------------
Aditivo ............. : 03
Contrato .......... : 61/2019
Processo ......... : 111/2019
Modalidade ...... : Pregão Presencial 80/2019
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Contratada ....... : NM80 ASSESSORIA LTDA
Vigência ............ :12 meses
Valor ................. : R$ 61.200,00
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 
OPERACIONAL EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO 
ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, JUNTO A EMBAIXADAS, ALÉM DE ARTICULAÇÃO JUNTO A SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS, ALÉM 
DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV, SIGEF, SIMEC, SIGPC, SIGARP ENTRE OUTROS 
NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SETORES DA MUNICIPALIDADE E MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, EXECU-
ÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO COM A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES”.

Imbituba, 17 de outubro de 2022
RAFAELA PEREIRA DE MELLO
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 2021/20 A02 PROCESSO 69/2020
Publicação Nº 4264187

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F063E254CFE9FFBD567AA8E2A837C7EB12F223A1
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO
-----------------------------------------------------------------------------
Aditivo ............. : 02
Contrato .......... : 20/2021
Processo ......... : 69/2020
Modalidade ...... : Tomada de Preço 10/2020
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Infraestrutura
Contratada ....... : SUL BLOCOS PRÉ-MOLDADOS LTDA
Vigência ........... : 180 dias
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTA-
ÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA AURINO ALVES DE SOUZA, SAMBAQUI, IMBITUBA/
SC”.

Imbituba, 17 de outubro de 2022
EDILSON MISAEL ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 2021/36 A02 PROCESSO 86/2021
Publicação Nº 4264830

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D130883A457E22E4B51C80BC06B9591442D8EC54
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Aditivo ............. : 02
Contrato .......... : 2021/36
Processo ......... : 86/2021
Modalidade ...... : Dispensa 19/2021
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Agrícola e Pesca
Contratada ....... :EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI.
Valor ................. : R$ 76.284,00.
Vigência ............ : 12 (doze) meses.
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL - 
EPAGRI”.

Imbituba, 17 de outubro de 2022.
DIEGO HUORLIN LEOPOLDO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Agrícola e Pesca

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 23/2022 A00 PROCESSO 66.2022
Publicação Nº 4264886

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9E6E54EBC055AA48805053D6DC1C8A44676907C3
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 23/2022 – A00
Modalidade ...... : Pregão Presencial 43/2022
Contratante ...... : Fundo Municipal de Saúde
Contratada ....... :SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Vigência ............ : 12 meses
Valor ................. : R$ 45.985,40
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTER-
CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTO-
COLO (IP) NA FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A 
NECESSIDADE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMBITUBA”

Imbituba, 06 de outubro de 2022.
GRACIELA WIEMES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 24/2022 A00 PROCESSO 66.2022
Publicação Nº 4264883

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8FFCD9BD9394A7586700A2C7DB39A3AB47DEB213
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 24/2022 – A00
Modalidade ...... : Pregão Presencial 43/2022
Contratante ...... : Fundo Municipal de Saúde
Contratada ....... : UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Vigência ............ : 12 meses
Valor ................. : R$ 119.128,25
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTER-
CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTO-
COLO (IP) NA FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A 
NECESSIDADE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMBITUBA”

Imbituba, 06 de outubro de 2022.
GRACIELA WIEMES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 26/2021 A03 - PROCESSO 100/2020
Publicação Nº 4264165

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 31E264FAF70DF3C4A16B78446D2817B4D173C935
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO
-----------------------------------------------------------------------------
Aditivo ............. : 03
Contrato .......... : 26/2021
Processo ......... : 100/2020
Modalidade ...... : Tomada de Preço 12/2020
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Contratada ....... : EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ROÇA GRANDE LTDA EPP
Valor ................. : R$ 11.188,21
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA 
EDIFICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CLARA HEITICH SOARES NO BAIRRO GUAIUBA, IMBITUBA/SC’’

Imbituba, 14 de outubro de 2022
RAFAELA PEREIRA DE MELLO
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 57/2022 A00 PROCESSO 66/2022
Publicação Nº 4264945

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 46B861BF379BAACCAB4C6EBD40A0C41620D38D70
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 57/2022 – A00
Modalidade ...... : Pregão Presencial 43/2022
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Administração
Contratada ....... :SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Vigência ............ : 12 meses
Valor ................. : R$ 95.852,14
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTER-
CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTO-
COLO (IP) NA FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A 
NECESSIDADE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMBITUBA”

Imbituba, 06 de outubro de 2022.
PAULO MÁRCIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 58/2022 A00 PROCESSO 66/2022
Publicação Nº 4264992

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0E2423324CB3877E987420A26AE063CF81CE2B19
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 58/2022 – A00
Modalidade ...... : Pregão Presencial 43/2022
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Administração
Contratada ....... :UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Vigência ............ : 12 meses
Valor ................. : R$ 174.286,33
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTER-
CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTO-
COLO (IP) NA FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A 
NECESSIDADE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMBITUBA”

Imbituba, 06 de outubro de 2022.
PAULO MÁRCIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 66/2022
Publicação Nº 4264841

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 476DF83FB30DBBFCF4A277B565A500FC2C290199
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Processo 66/2022
Licitação 43/2022
Modalidade Pregão Presencial
Data homologação 06/10/2022
Valor R$ 482.000,00
Fornecedores UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A, SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.
Objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERCONEXÃO 
VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE ESPECIFICADA, HOTSPOT E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP) NA 
FORMA PÓS PAGA, PARA CADA LOCAL, EM FORMA DE PACOTE DE DADOS, MODALIDADE TELEFONIA FIXA E CONFORME A NECESSIDADE 
DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMBITUBA”

Imbituba, 06 de outubro de 2022.
PAULO MARCIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO N°136/2022 DISPENSA N°27/2022 - PMI
Publicação Nº 4264625

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D1A4F61B5E567FD4AF206171C5D3211A89E5B7F1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022
PMI – MULTIENTIDADE

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE 
GESTÃO PÚBLICA, CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA”
Contratado(a): BETHA SISTEMAS LTDA.
CNPJ: 00.456.865/0001-67.
Valor Total: R$ 179.060,95 (Cento e setenta e nove mil sessenta reais e noventa e cinco centavos).
Fundamento: Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 21 de outubro de 2022.
Paulo Márcio de Souza
Secretário Municipal de Administração.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 135/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 11/2022 - PMI/SEINFRA
Publicação Nº 4263867

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 64919871C0B4C761152BEFBC3815F7A1E8208212
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI - SEINFRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2022

A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e através da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura - SEINFRA, comunica, que realizará às 17:00 horas, do dia 07 de NOVEMBRO de 2022, licitação na modalidade de 
Tomada de Preço, do tipo menor preço global, regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e na Lei complementar n° 123/2006, atualizada 
pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 211/2020 e suas alterações, para a “CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE VIÁRIA DA D.S. 
RUA VOLNEI SOARES, BAIRRO GUAIÚBA, IMBITUBA/SC”.
O Edital e seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 
13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 21 de outubro de 2022.
Edilson Misael Antunes da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 137/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022 - PMI/SEINFRA
Publicação Nº 4264696

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7377E2E23FED4A87BA9CB50A77314D8FFE3E3B3A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI - SEINFRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022

A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e através da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura - SEINFRA, comunica, que realizará às 09:30 horas, do dia 08 de NOVEMBRO de 2022, licitação na modalidade de 
Tomada de Preço, do tipo menor preço global, regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e na Lei complementar n° 123/2006, atualizada 
pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 211/2020 e suas alterações, para a “CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE – (CICLOVIA) - 
D.S. RUA PROFESSOR ROGÉRIO TAVARES – TRECHO – 01 (LADO ESQUERDO), BAIRROS VILA NOVA, CAMPO DA AVIAÇÃO E SÃO TOMAZ, 
IMBITUBA/SC”.
O Edital e seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 
13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 21 de outubro de 2022.
Edilson Misael Antunes da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 138/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 13/2022 - PMI/SEINFRA
Publicação Nº 4264813

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1960B3FD081A432E03EC685A983A6F4741E1D200
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI - SEINFRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 13/2022

A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e através da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura - SEINFRA, comunica, que realizará às 09:30 horas, do dia 09 de NOVEMBRO de 2022, licitação na modalidade de 
Tomada de Preço, do tipo menor preço global, regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e na Lei complementar n° 123/2006, atualizada 
pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 211/2020 e suas alterações, para a “CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE VIÁRIA DA RUA 
JOVINO TOMÉ SOARES, BAIRRO CAMPO D’AVIAÇÃO, IMBITUBA/SC”.
O Edital e seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 
13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 21 de outubro de 2022.
Edilson Misael Antunes da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 139/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 14/2022 - PMI/SEINFRA
Publicação Nº 4265691

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F27BC05964CD8C4C99E6902A7EB3B7B44DE7A04B
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI - SEINFRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 14/2022

A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e através da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura - SEINFRA, comunica, que realizará às 09:30 horas, do dia 07 de NOVEMBRO de 2022, licitação na modalidade de 
Tomada de Preço, do tipo menor preço global, regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e na Lei complementar n° 123/2006, atualizada 
pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 211/2020 e suas alterações, para a “CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE VIÁRIA DA D.S. 
RUA MARGARIDA ALVES DAMÁZIO, BAIRRO CAMPO D’AVIAÇÃO”.
O Edital e seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 
13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 21 de outubro de 2022.
Edilson Misael Antunes da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 140/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 15/2022 - PMI/SEINFRA
Publicação Nº 4265725

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9BBE2F0038468D33BF468132B18AC04436072118
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI - SEINFRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2022
A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e através da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura - SEINFRA, comunica, que realizará às 14:00 horas, do dia 09 de NOVEMBRO de 2022, licitação na modalidade de 
Tomada de Preço, do tipo menor preço global, regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e na Lei complementar n° 123/2006, atualizada 
pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 211/2020 e suas alterações, para a “CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE VIÁRIA DA D.S. 
RUA JOÃO DA SILVEIRA, BAIRRO VILA NOVA ALVORADA, IMBITUBA/SC”.
O Edital e seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 
13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 20 de outubro de 2022.
Edilson Misael Antunes da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 16/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - PMI/SEASH
Publicação Nº 4265087

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 138B99BBCF8F3CCA8D989DF58876A3FDE2466419
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI - SEASH
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022
A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e através da Secretaria Munici-
pal de Assistencia Social e Habitação, comunica, que realizará às 17:00 horas, do dia 08 de NOVEMBRO de 2022, licitação na modalidade de 
Tomada de Preço, do tipo menor preço global, regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e na Lei complementar n° 123/2006, atualizada 
pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 211/2020 e suas alterações, para a “CONSTRUÇÃO DO CEN-
TRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS IMBITUBA/SC, LOCALIZADA NA RUA D.S. SÃO SEBASTIÃO, BAIRRO VILA NOVA”.
O Edital e seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 
13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 21 de outubro de 2022.
Stela Lane Napoleão
Secretária de Assistência Social e Habitação

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


21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1024

EXTRATO DE SUSPENSÃO DA PUBLICAÇÃO Nº 4260430
Publicação Nº 4264668

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE ERRATA DA PUBLICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Edição .......................  4011
Pagina ....................... 860
Data ...........................  20/10/2022
Publicação nº ............  4260430
Contratante ...............  Secretaria Municipal de Infraestrutura
Contratada ................  Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI

Torna-se SEM EFEITO tal publicação

Imbituba, 20 de outubro de 2022
EDILSON MINSAEL ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura

HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL PMI/CERSP/PSS Nº 21/2022
Publicação Nº 4265279

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL PMI/CERSP/PSS Nº 21/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, Senhor ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas que 
lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, tendo em vista o Processo Seletivo Simplificado realizado para o preenchimento dos 
empregos públicos temporários existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, conforme Lei n.º 4.644, de 15 de dezembro de 
2015, e ainda, por recomendação da Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal – CERSP, HOMOLOGA o resultado final do 
Processo Seletivo Simplificado, objeto do EDITAL PMI/CERSP/PSS Nº 21/2022. Determina, por sua vez, a publicação no órgão oficial, no site 
da Prefeitura Municipal de Imbituba, no DOM – Diário Oficial dos Municípios, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Imbituba, 20 de outubro de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior
Prefeito Municipal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1236/2022
Publicação Nº 4264426

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1236, de 20 de outubro de 2022.
Dispõe sobre a Evolução Funcional mediante Promoção Vertical de servidor(a) municipal de carreira, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei Com-
plementar nº 4.492, de 11 de dezembro de 2014, ainda, Lei nº 1.144, de 29 de abril de 1991 e Lei Complementar n.º 1.984, de 16 de 
dezembro de 1999, considerando o Decreto PMI nº 164/2021, considerando ainda o disposto na legislação em vigor e considerando, que a 
Evolução Funcional mediante Promoção Vertical, se dá através da apresentação através de protocolo, do diploma ou certificado devidamente 
registrado na respectiva Instituição de Ensino e reconhecido pelo Ministério de Educação;

RESOLVE:
Art. 1º Promover, o(a) servidor(a) municipal de carreira abaixo relacionado(a), através do instituto da Evolução Funcional mediante PRO-
MOÇÃO VERTICAL, conforme estabelecido na tabela a seguir:

Matr. Nome Cargo Nível/
Subnível Anterior

Nível/ Subnível
Posterior Prot.

9670 ANTÔNIO DA ROSA 
COSTA Vigilante 2.2 C 2.3 C 16.466/2022

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

Imbituba, 20 de outubro de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior    Paulo Márcio de Souza
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1025

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1237/2022
Publicação Nº 4265421

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1237, de 20 de outubro de 2022.
Dispõe sobre a Exoneração de servidor(a) nomeada para exercer cargo de provimento em comissão junto ao órgão superior corresponden-
te, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de 
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 2021, considerando o Memorando nº 29.969/2022 e ainda 
todo o disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, o(a) servidor(a) abaixo descrito(a), do cargo de provimento em comissão do órgão superior correspondente, nomeada 
através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 286, de 05 de março de 2021, de acordo com o quadro a seguir.
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO LC nº 5.192/2021
Nome Órgão Superior Cargo CPF Exoneração
Pamella Pereira SEAD Assessor Especial 077.329.759-60 20/10/2022

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

Imbituba, 20 de outubro de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior    Paulo Márcio de Souza
Prefeito Municipal     Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1238/2022
Publicação Nº 4265576

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1238, de 20 de outubro de 2022.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei n.º 1.144, 
de 29 de abril de 1991, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando ainda o disposto no Memorando nº 28.699/2022 
e na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, a servidora, Sra. JANETE MARIA TOMAZ LIBERATO, Técnica de Enfermagem, inscrita na martrícula n.º 
1742, admitida em 01/08/2002, referente ao q-inq-ênio devido, com período remodelado em virtude de afastamentos, com conversão de 
1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo Períodos de Fruição Conversão
2012 a 2022
(período remodelado)

02/01/2023 a 31/01/2023
06/03/2023 a 04/04/2023

Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de 
fevereiro de 2023.

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

Imbituba, 20 de outubro de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior    Paulo Márcio de Souza
Prefeito Municipal     Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal
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PPE - PMI/SEAD Nº 474/2022
Publicação Nº 4264477

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PPE - PMI/SEAD Nº 474/2022

O Secretário Municipal de Administração, Sr. PAULO MÁRCIO DE SOUZA, em conformidade com o disposto na Lei n.º 1.144, de 29 de abril 
de 1991 e o artigo 37, II, da CR/88, e no uso da competência que lhe foi delegada pela Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 
2021, EMPOSSA nesta data, o(a) servidor(a) nomeado(a) pela PORTARIA PMI/SEAD Nº 1221, de 14 de outubro de 2022, para exercer o 
cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, habilitado (a) pelo Concurso Público Edital nº 01/2017.
Art. 1º O(a) servidor(a) abaixo descrito(a), apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compro-
misso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições da função, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.
Nome Cargo CPF

Larissa de Souza Querino Auxiliar de Serviços Gerais 107.106.409-60

Art. 2º Em conformidade com o disposto no Edital em que prestou o certame público, bem como, com a legislação em vigor, o(a) servidor(a) 
entra em exercício em 21/10/2022.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade 
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 20 de outubro de 2022.
Paulo Márcio de Souza
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PPE - PMI/SEAD Nº 475/2022
Publicação Nº 4264590

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PPE - PMI/SEAD Nº 475/2022

O Secretário Municipal de Administração, Sr. PAULO MÁRCIO DE SOUZA, em conformidade com o disposto na Lei n.º 1.144, de 29 de abril 
de 1991 e o artigo 37, II, da CR/88, e no uso da competência que lhe foi delegada pela Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 
2021, EMPOSSA nesta data, o(a) servidor(a) nomeado(a) pela PORTARIA PMI/SEAD Nº 1165, de 27 de setembro de 2022, para exercer o 
cargo de BALSEIRO, habilitado (a) pelo Concurso Público Edital nº 01/2020.
Art. 1º O(a) servidor(a) abaixo descrito(a), apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compro-
misso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições da função, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.
Nome Cargo CPF

André Inácio de Paulo Balseiro 096.668.049-99

Art. 2º Em conformidade com o disposto no Edital em que prestou o certame público, bem como, com a legislação em vigor, o(a) servidor(a) 
entra em exercício em 24/10/2022.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade 
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 20 de outubro de 2022.
Paulo Márcio de Souza
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal
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EDITAL N.040/2022/SEFIC
Publicação Nº 4264246

 

 

EDITAL Nº 040/2022 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – INFRAÇÃO CÓDIGO DE OBRAS DO 
MUNICÍPIO 

 
A SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANO – SEFIC, 
no uso de suas atribuições e com amparo no artigo 119, § 2, da LEI Nº 377, DE 16 
DE DEZEMBRO DE 1974, INTIMA, pelo presente edital, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, os (as) autuados (as) abaixo relacionados (as), que 
encontra-se lavrado Auto de Infração por desrespeito ao Código de Obras do 
Município, assegurando o contraditório e a ampla defesa, o direito do (a) 
autuado(a) a apresentar defesa administrativa no prazo de 10 (dez) dias úteis.  
 

Nº do Processo Identificação do 
Autuado (a) 

CPF/CNPJ Nº do 
Auto de 
Infração 

Ofício 343/2022 CLOVIS 
 

578.785.449-72 05291/2022 

 
Imbituba, 20 de outubro de 2022. 

 
 

 
                               VITOR CARDOZO VICHIETT LO BIANCO 

Secretário Municipal de Fiscalização e Controle Urbano - SEFIC 
 
 
Registre-se e Publique-se. 
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.  

 

 

 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1028

Câmara muniCiPal

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 046/2022
Publicação Nº 4264899

Ato da Presidência nº 046/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do 
Regimento Interno, divulga a Ordem do Dia da 36ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, a realizar-se no dia 24 
de outubro de 2022, segunda-feira, às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO

Mensagem Modalidade/Nº Data Origem Autoria Ementa Tramitação

-

PL nº 5.485/2022

Projeto e Emenda
CCJ: Favorável
CET: Favorável

Discussão e Votação da Emenda 
1 e da Redação Final do PL nº 
5.485/2022

29/08/2022 Poder Le-
gislativo

Izar Silveira 
Duarte

Institui no município de Imbituba a “Semana 
Municipal do Saneamento Básico” e dá outras 
providências.

Ordinária

-

PLC nº 539/2022

Projeto e Emenda
CCJ: Favorável

Discussão e Votação da Emenda 
1 e da Redação Final do PLC nº 
539/2022

07/10/2022 Poder Le-
gislativo

Mesa Dire-
tora

Acrescenta o §3º ao art. 7º da Lei Comple-
mentar nº 4.701, de 23 de março de 2016, 
que dispõe sobre a prestação de auxílio-saúde 
aos servidores ativos e inativos do Poder Legis-
lativo Municipal de Imbituba.

Ordinária

-
Moção nº 33/2022

Discussão e Votação
11/10/2022 Poder Le-

gislativo
Valdir Rodri-
gues

Moção de Congratulação ao Gerente da Rádio 
Difusora Bandeirantes FM 100.3, Sr. Alexandre 
Durval Araújo Varela, pelos 16 anos dedicados 
à emissora, desenvolvendo um trabalho sério, 
transparente e imparcial em prol unicamente 
de nosso município e por sua participação 
direta na migração da faixa AM para a FM.

Ordinária

-
Moção nº 34/2022

Discussão e Votação
11/10/2022 Poder Le-

gislativo
Bruno Pache-
co da Costa

Moção de Congratulação ao Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (SAMU), pelos seus 
12 anos de atividade no município de Imbituba 
e em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados pelos profissionais que atuam em 
nosso município.

Ordinária

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, 
atualizado pela Res. n° 001/2005).

Gabinete da Presidência, 20 de outubro de 2022.

Devid Rafael Aquino
Presidente Interino
Renato Carlos de Figueiredo Valdir Rodrigues
1º Secretário 2º Secretário
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Imbuia

Prefeitura

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264213

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

Altera a Lei Complementar nº 12, de 2003, que trata da Estrutura, Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Muni-
cipais; Altera a Lei Complementar nº 113, de 2021, que cria os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate 
às Endemias; e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL: Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica alterado o vencimento para o cargo em extinção de Agente Comunitário de Saúde da Família do quadro de pessoal dos servidores 
públicos municipais, alterando o Anexo VIII da Lei Complementar nº 12, de 28 de maio de 2003, conforme Anexo I desta Lei Complementar.

Art. 2º Fica alterado o art. 7º da Lei Complementar nº 113, de 10 de novembro de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º O ingresso nos empregos públicos de ACS e ACE dar-se-á por meio de processo seletivo público, com posicionamento na primeira 
classe de salário-base da carreira. ”

Art. 3º Fica alterado o art. 13 da Lei Complementar nº 113, de 10 de novembro de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. Para os fins desta lei, progressão profissional por merecimento é a evolução horizontal do empregado público para classe de salá-
rio-base imediatamente superior ao que estiver posicionado na tabela do Anexo I, contendo onze níveis. ”

Art. 4º Fica alterado o art. 15 da Lei Complementar nº 113, de 10 de novembro de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15. Para os fins desta lei, progressão profissional por formação técnica é a evolução horizontal do empregado público para a classe de 
salário-base em duas classes superior ao que estiver posicionado na tabela do Anexo I, contendo onze classes. ”

Art. 5º Fica alterado o Anexo I da Lei Complementar nº 113, de 10 de novembro de 2021, passando a vigorar conforme Anexo II desta Lei 
Complementar:

Art. 6º De acordo com § 10, do art. 198, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 
2022, o grau do adicional de insalubridade da categoria funcional de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, 
será definido de acordo com o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, a NR 15 e a legislação municipal que rege a matéria.

Art. 7º Nos termos do § 11, do art. 198, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 
2022, os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou 
de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no 
cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

Art. 8º Caso o município receba valores retroativos da União, estes serão pagos integralmente aos Agentes Comunitários de Saúde e aos 
Agentes de Combate às Endemias.

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Imbuia, em 19 de outubro de 2022.
DENY SCHEIDT
Prefeito Municipal

VALDORI STEINHEUSER
Secretário da Administração,
Fazenda e Planejamento
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ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

ANEXO VIII

GRUPOS OCUPACIONAIS, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, FUNÇÕES,

E NÍVEL DE VENCIMENTO

...

GRUPO IV

TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS TSG

Quantidade Cargo Código Vencimento
...

Em extinção Agente Comunitário de Saúde da 
Família 4.4.17 2.424,00

...

ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
TABELA SALARIAL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Classe A(base) B C D E F G H I J K
ACS 2424,00 2545,20 2666,40 2787,60 2908,80 3030,00 3151,20 3272,40 3393,60 3514,80 3636,00
ACE 2424,00 2545,20 2666,40 2787,60 2908,80 3030,00 3151,20 3272,40 3393,60 3514,80 3636,00
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Indaial

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.58/2022
Publicação Nº 4263861

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.58/2022

FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):
- BLUMEDICA PROD. MED. E CIRURGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.470.743/0001-98, estabele-
cida à RUA SÃO BERNARDO, nº 425 – Bairro ITOUPAVA NORTE, no município de Blumenau – Santa Catarina.
- ACL ASSISTENCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 22.627.453/0001-85, estabelecida à AVENIDA CERRO AZUL, nº 2485 – Bairro JD Novo Horizonte, no município de Maringá – Paraná.
- MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA -EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.996.430/0001-00, esta-
belecida à RUA GERONIMO MEDEIROS, nº 34 – Bairro FLOR DE NAPOLIS, no município de São José – Santa Catarina.
- MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.478.251/0001-01, estabele-
cida à RUA SOUZA DUTRA, nº 145 – Bairro ESTREITO, no município de Florianópolis – Santa Catarina.

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Aquisição de materiais e insumos, destinados ao Laboratório Municipal de Indaial, suprindo 
demandas relacionadas ao atendimento dos usuários do sistema único de saúde, destinados aos exames de analises clinicas e diagnósti-
cos; para a Secretaria de Saúde, nesta cidade, Município de Indaial; em conformidade com os quantitativos e especificações constantes no 
ANEXO II - Orçamento do edital, Termo de referência, Ata de Registro de preços ao longo de 12 meses.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 110.375,96
PRAZO: 12 (doze) meses da data da assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.61/2022
Publicação Nº 4263868

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.61/2022
FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):
- INDA MOTOS OFICINA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 79.299.459/0001-98, 
estabelecida à AVENIDA MANOEL SIMÃO, nº 215 – Bairro DAS NAÇÕES, no município de Indaial – Santa Catarina.
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Contratação de empresas especializadas para a manutenção preventiva e corretiva da frota - 
motocicletas das secretarias no município de Indaial.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 26.580,00
PRAZO: 12 (doze) meses da data da assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2022.

DECRETO 5240/2022
Publicação Nº 4263652

. DECRETO Nº 5240/22

. De 20 de outubro de 2022
EXONERA DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE DIREÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO JOÃO PAULO II JOSÉ LINO KUHNEN / 
GICELIA DOS SANTOS GEFFER.

ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 92, incisos VIII, XI e XII da Lei 
Orgânica do Município, Lei 3309/09, Lei Complementar 113/11 e demais dispositivos legais em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 03 de outubro de 2022, da função de Auxiliar de Direção, na Unidade de Educação Infantil Bairro João 
Paulo II José Lino Kuhnen, de acordo com o previsto no artigo 86, 87 e 92 e o Anexo VIII da Lei Complementar 113/11, Gicelia dos Santos 
Geffer.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 03 de outubro de 2022.

Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.
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DECRETO 5241/2022
Publicação Nº 4263665

. DECRETO Nº 5241/22

. De 20 de outubro de 2022

DESGINA PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE DIREÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO JOÃO PAULO II JOSÉ LINO KUHNEN 
/ JESSICA RITA BERNARDO

ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 92, incisos VIII, XI e XII da Lei 
Orgânica do Município, Lei 3309/09, Lei Complementar 113/11 e demais dispositivos legais em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Fica designada, a partir de 03 de outubro de 2022, para a função de Auxiliar de Direção, na Unidade de Educação Infantil Bairro 
João Paulo II José Lino Kuhnen, de acordo com o previsto no artigo 86, 87 e 92 e o Anexo VIII da Lei Complementar 113/11, Jessica Rita 
Bernardo.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 03 de outubro de 2022.

Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 5242/2022
Publicação Nº 4263703

. DECRETO Nº 5242/22

. De 20 de outubro de 2022
EXONERA DA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARIJÓS / VANESSA SCHULZ.

ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 92, incisos VIII, XI e XII da Lei 
Orgânica do Município, Lei 3309/09, Lei Complementar 113/11 e demais dispositivos legais em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 03 de outubro de 2022, da função de Coordenadora na Unidade de Educação Infantil Carijós, de acordo 
com o previsto no artigo 86, 87 e 92 e o Anexo VIII da Lei Complementar 113/11, Vanessa Schulz.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 03 de outubro de 2022.

Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 5243/2022
Publicação Nº 4263726

. DECRETO Nº 5243/22

. De 20 de outubro de 2022
DESGINA PARA A FUNÇÃO DE COORDENADORA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARIJÓS / DANIELA CRISTINA ROSSI

ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 92, incisos VIII, XI e XII da Lei 
Orgânica do Município, Lei 3309/09, Lei Complementar 113/11 e demais dispositivos legais em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Fica designada, a partir de 03 de outubro de 2022, para a função de Coordenadora na Unidade de Educação Infantil Carijós, de 
acordo com o previsto no artigo 86, 87 e 92 e o Anexo VIII da Lei Complementar 113/11, Daniela Cristina Rossi.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 03 de outubro de 2022.

Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei
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DECRETO 5244/2022
Publicação Nº 4263752

. DECRETO Nº 5244/22

. De 20 de outubro de 2022
EXONERA DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE DIREÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES / EDEMAR MENGARDA.

ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica 
do Município e demais dispositivos legais em vigor e,

DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerado, a partir de 03 de outubro de 2022, da função de Auxiliar de Direção, na Escola Básica Municipal Tancredo de Al-
meida Neves, de acordo com o previsto no artigo 86, 87 e 92 e o Anexo VIII da Lei Complementar 113/11, Edemar Mengarda.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 03 de outubro de 2022.

Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 5245/2022
Publicação Nº 4263775

. DECRETO Nº 5245/22

. De 20 de outubro de 2022

DESIGNA PARA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE DIREÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES / MARCELO LABES

ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica 
do Município e demais dispositivos legais em vigor e,

DECRETA:
Art. 1º - Fica designado, a partir de 03 de outubro de 2022, para função de Auxiliar de Direção (mantendo o salário de efetivo), na Escola 
Básica Municipal Tancredo de Almeida Neves, de acordo com o previsto no artigo 86, 87 e 92 e o Anexo VIII da Lei Complementar 113/11, 
Marcelo Labes.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 03 de outubro de 2022.

Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 5248/2022
Publicação Nº 4264011

. DECRETO Nº 5248/22

. De 20 de outubro de 2022
HOMOLOGA RESOLUÇÃO Nº 001/2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – COMED

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica 
do Município e demais dispositivos legais em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologada a Resolução COMED Nº 001/2022 do Conselho Municipal de Educação - COMED, que ALTERA A RESOLUÇÃO/
COMED DE NÚMERO 001/2019, A QUAL FIXA NORMAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ÂMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE INDAIAL, sendo a Resolução nº 0001/2022 parte integrante deste Decreto para efeitos legais.

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

Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1034

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – COMED
 Rua Marechal Floriano Peixoto, 49/Fundos – Sala 01 – Centro – INDAIAL – SC CEP: 89080-063 Tel.: 47 – 3333 3794 E-mail: comed@indaial.
edu.sc.gov.br
                                
RESOLUÇÃO/COMED nº 001, de 18 de outubro de 2022

Altera a Resolução/COMED de número 001/2019, a qual fixa normas para a Educação Infantil, no âmbito do Sistema Municipal de Educação 
de Indaial.

O Conselho Municipal de Educação de Indaial/COMED, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei nº 2.824, de 06 de dezembro de 
1999, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, e em conformidade com o disposto na Resolução/COMED nº 002, de 06 de agosto 
de 2019 (Artigo 3º, alíneas de I a XIX e Artigo 41, alínea II), homologada pelo Decreto Municipal nº 1323/19, de 26 de agosto de 2019, que 
estabelece o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Indaial/COMED,

RESOLVE:
Art. 1º - Alterar os Capítulos I e IV, incluindo novo texto; o Capítulo III, efetuando nova redação do Artigo 12; e o Capítulo V, efetuando 
nova redação do Artigo 15: parágrafos 1º, 2º (Incisos I e II), 3º e 4º, da Resolução/COMED nº 001/2020, de 03 de março de 2020, homo-
logada pelo Decreto Municipal nº 2540/20, de 29 de setembro de 2020 (Resolução da Educação Infantil), nos termos do Anexo Único que 
acompanha esta Resolução.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação pelo Poder Executivo Municipal.
Indaial/SC, 18 de outubro de 2022.
 .......................................................................................................................................... 

CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 1º - A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica constitui direito da criança de 0 (zero) até 5 (cinco) anos, sendo dever da 
família, da sociedade e do Estado.

Art. 2º - A autorização de funcionamento e a supervisão/inspeção das instituições públicas e privadas de Educação Infantil, que atuam na 
educação e cuidado de crianças de 0 (zero) até 5 (cinco) anos, serão reguladas pelas normas desta Resolução.

Parágrafo Único - Entende-se por instituições de Educação Infantil privadas as enquadradas nas categorias de particulares, comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas, nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei nº 9394/96.

Art. 3º - A Educação Infantil, preferencialmente, será oferecida em Unidades de Educação Infantil, as quais se caracterizam como espaços 
institucionais não-domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 
(zero) a 5 (cinco) anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial.

Parágrafo Único - É considerada Educação Infantil em tempo parcial a jornada de, no mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral, a 
jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição.

Art. 4º - A matrícula na Pré-Escola é obrigatória para as crianças que completam 4 (quatro) anos, até o dia 31 de março, do ano em que 
ocorrer a matrícula.

Art. 5° - De acordo com a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96),
será garantida a matrícula e o acesso as crianças com necessidades educativas especiais nas Unidades de Educação Infantil, respeitando o 
direito à atendimento adequado em seus diferentes aspectos.

Parágrafo Único: Garantir acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos instruções para as crianças com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES E DOS OBJETIVOS

Art. 6º - A Educação Infantil tem por finalidade educar e cuidar da criança de zero (0) até cinco (5) anos, considerando-a sujeito histórico 
e de direitos, promovendo desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, oferecendo-lhe condições 
materiais, pedagógicas e culturais, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 7º - Garantir à criança o acesso a processos de apropriação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
mediante as brincadeiras e interações nos diversos espaços e tempos da Educação Infantil.

CAPÍTULO III
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Art. 8º - A proposta pedagógica da Educação Infantil da Rede Municipal deve estar fundamentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
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a Educação Infantil, concepção que trata a criança enquanto cidadã de direitos, em condição peculiar e processual de desenvolvimento e 
aprendizagem.

Art. 9º - Ao elaborar seu Projeto Político Pedagógico a Instituição de Educação Infantil deve explicitar:

I - Histórico da instituição;
II - Fins e objetivos do Projeto Político Pedagógico;
III - Concepção de Educação Infantil conforme o artigo 7º desta resolução, incentivando a articulação entre os demais níveis da educação 
básica;
IV - Espaço físico, instalações e equipamentos;
V - Organização de grupos e relação professor/criança;
VI - Relação de recursos humanos especificando cargos, funções, habilitações e níveis de escolaridade;
VII - Regime de atendimento;
VIII - Planejamento do trabalho pedagógico:
a - organização do tempo e espaço (rotinas) do trabalho junto as crianças;
b - proposta de articulação da instituição com a família e a comunidade;
c - processo de avaliação do desenvolvimento integral da criança, mediante observações, registro e acompanhamento;
IX - Diagnóstico da população a ser atendida e da comunidade na qual se insere;

Art. 10 - A avaliação na Educação Infantil será realizada por meio de acompanhamento e registro do desenvolvimento integral da criança, 
tomando como referência os objetivos estabelecidos nas propostas pedagógicas para esta etapa da educação, sem caráter de promoção e 
nem tampouco pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96.

Art. 11 - A carga horária do calendário escolar anual, para faixa etária de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, será de, no mínimo, 800 (oitocentas) 
horas e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos (LDB).

Art. 12 - A criança da faixa etária de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos deverá frequentar 60% (sessenta por cento) do total de horas.

Art. 13 - A criança que completar 4 (quatro) anos até 31 de março do ano letivo corrente será matriculada na Pré-Escola. As demais crianças 
serão matriculadas na Creche, conforme Portaria Federal nº 1035/18, de 05 de outubro de 2018.

Art. 14 - A organização das turmas deve ser flexível, decorrendo da demanda, realidade e especificidades da Instituição, não excedendo a 
relação professor/criança descrita na seguinte tabela:

Faixa Etária Número de crianças por 
período Número de Professores Número de Auxiliar 1º 

período
Número de Auxiliar 2º 
período

0 a 1 ano 12 1 1 1
1 a 2 anos 14 1 1 1
2 a 3 anos 16 1 1 1
3 a 4 anos 20 1 1 1
4 a 5 anos 20 1 - -
5 a 6 anos 25 1 - -

§ 1º - A quantidade máxima de crianças por turma deverá respeitar o espaço físico das salas, atribuindo 1,30 m2 por criança, para institui-
ções já existentes, e 1,50 m2 por criança, para Instituições novas, que serão constituídas a partir da data de publicação desta Resolução.

§ 2º - Nas turmas mistas, com porcentagem maior do que 70 % (setenta) por cento da menor faixa etária, deverá prevalecer a nomencla-
tura e os critérios de organização da menor faixa etária.

§ 3º - A enturmação deverá ser realizada por faixa etária, considerando a data-corte de 31 de março e, caso necessário, pode-se realizar 
remanejamento de turma, o qual deverá ser realizado, preferencialmente, no final do primeiro semestre letivo.

CAPITULO IV
HORA-ATIVIDADE

Art. 15 - A hora-atividade extraclasse será regulamentada no âmbito do Magistério Público Municipal, conforme a Lei do Piso (Lei nº 11.738, 
de 16 de julho de 2008), a partir do ano letivo de 2023, de acordo com o quadro a seguir:

TURMAS Carga Horária
Professor de Educação Física

Carga Horária
Professor de Hora-Atividade

Carga Horária Total

0 a 1 Ano -
Matutino: 6h 40min

13h 20min
Vespertino: 6h 40min

1 a 2 Anos -
Matutino: 6h 40min

13h 20min
Vespertino: 6h 40min

2 a 3 Anos
Matutino: 3h Matutino: 3h 40min

13h 20min
Vespertino: 3h Vespertino: 3h 40min

3 a 4 Anos
Matutino: 3h Matutino: 3h 40min

13h 20min
Vespertino: 3h Vespertino: 3h 40min
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4 a 5 Anos
Matutino: 3h Matutino: 3h 40min

13h 20min
Vespertino: 3h Vespertino: 3h 40min

5 a 6 Anos
Matutino: 3h Matutino: 3h 40min

13h 20min
Vespertino: 3h Vespertino: 3h 40min

§ 1º - A Lei do Piso (Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008) determina, em seu Artigo 2º, que a composição da jornada de trabalho deve ser 
distribuída em 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades de interação com as crianças e 1/3 (um terço) da jornada de trabalho 
para atividades extraclasse.

CAPÍTULO V
DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 16 – Os profissionais do Magistério são de denominação genérica dos servidores públicos, que atendem e prestam serviços à educação 
municipal, como profissionais do magistério que compreendem um conjunto de profissionais, titulares dos cargos de Professor e Pedagogo, 
da rede municipal de ensino. As funções de magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico à docência, aí incluídas as de 
direção, direção adjunta, supervisão, orientação, planejamento, coordenação educacional e coordenação pedagógica, exercidas nas institui-
ções educacionais, na Secretaria Municipal de Educação ou em outras unidades a ela vinculadas.

§ 1º - Função e habilitação do Diretor e/ou Coordenador: a função de Diretor(a) e/ou Coordenador(a) da Instituição de Educação Infantil 
com atendimento na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos será exercida por profissional com licenciatura em Pedagogia ou Normal Su-
perior, com habilitação em Educação Infantil.

§ 2º - Função e habilitação do (da) Pedagogo (Pedagoga):

I - as Instituições de Educação Infantil com atendimento de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, com matrícula inferior a 300 (trezentas) crianças ou 
350 (trezentas e cinquenta) vagas ocupadas, terão direito a um (uma) Pedagogo (Pedagoga), com licenciatura em Pedagogia, com carga 
horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

II - as Instituições de Educação Infantil com atendimento de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, com matrícula superior a 300 (trezentas) crianças 
ou 350 (trezentas e cinquenta) vagas ocupadas, terão direito a dois (duas) Pedagogos (Pedagogas), com licenciatura em Pedagogia, com 
carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 3º - Função e habilitação do (da) Professor (Professora): para a docência na Educação Infantil de crianças de 0 (zero) até 5 (cinco) anos, 
será necessário (necessária) profissional com licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, com complementação/habilitação em Educa-
ção Infantil.

§ 4º - Função e habilitação do (da) Auxiliar de Direção/Coordenação: todas as Unidades de Educação Infantil/UEIs, independentemente do 
número de crianças atendidas ou de vagas ocupadas, deverão ter um (uma) Auxiliar de Direção/Coordenação, com licenciatura em Peda-
gogia ou Normal Superior, com complementação/habilitação em Educação Infantil.

Art. 17 – Os (As) profissionais de Apoio Educacional são de denominação genérica dos (das) servidores (servidoras) públicos (públicas) que 
auxiliam no trabalho da educação, com atividades-meio, detentores (detentoras) dos cargos de Secretário (Secretária), Auxiliar de Creche 
e Agente Educacional.

§ 1º - Função e habilitação do (da) Secretário (Secretária) Escolar: as Instituições de Educação Infantil com atendimento de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos, com matrícula superior a 250 (duzentas e cinquenta) crianças ou 300 (trezentas) vagas ocupadas, terão direito a um(a) Se-
cretário(a) Escolar, com, no mínimo, formação em nível médio (Ensino Médio).

§ 2º - Função e habilitação do (da) Auxiliar de Creche: para o exercício da função de Auxiliar de Creche, será necessária, no mínimo, for-
mação em nível médio (Ensino Médio).

§ 3º - Função e habilitação do (da) Agente Educacional: para o exercício da função de Agente Educacional, será necessária, no mínimo, 
formação em Ensino Fundamental.

CAPÍTULO VI
DO ESPAÇO, DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS

Art. 18 - Os espaços serão projetados respeitando as necessidades e características para o atendimento das crianças de 0 (zero) até 5 (cin-
co) anos, seguindo as orientações dos parâmetros básicos de infraestrutura para Educação Infantil do Ministério da Educação.

Art. 19 - Toda construção, adaptação, reforma ou ampliação das edificações destinadas à Educação Infantil, públicas ou privadas, dependerá 
de aprovação pelos órgãos oficiais competentes.

Art. 20 - Os espaços físicos internos e externos deverão corresponder à proposta pedagógica da instituição de Educação Infantil, a fim de 
favorecer o desenvolvimento integral das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, respeitando os seus saberes e fazeres.

Art. 21 - As Escolas de Ensino Fundamental que oferecem atendimento para a Educação Infantil de 4 a 5 (quatro a cinco) anos deverão 
assegurar salas, sanitários e espaço de recreação de uso exclusivo das crianças de até cinco anos.
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CAPÍTULO VII
DA CRIAÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Art. 22 - Entende-se por criação o ato próprio pelo qual o mantenedor formaliza a intenção de criar e manter uma Instituição de Educação 
Infantil e se compromete a sujeitar seu funcionamento às normas do Sistema Municipal de Educação.

§ 1º - O ato de criação se efetiva, para as Instituições de Educação Infantil mantidas pelo poder público, por decreto governamental ou 
equivalente, e, para as mantidas pela iniciativa privada, por manifestação expressa do mantenedor, em ato jurídico ou declaração própria.

§ 2º - O ato de criação a que se refere este artigo não autoriza o funcionamento, o qual depende da aprovação do Conselho Municipal de 
Educação.

Art. 23 - Entende-se por autorização de funcionamento o ato pelo qual o Conselho Municipal de Educação permite o funcionamento da 
instituição de Educação Infantil, quando atendidas as disposições legais pertinentes.

Art. 24 - O processo para autorização de funcionamento será encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, instruído com relatório de 
verificação in loco, da Secretaria Municipal da Educação, pelo menos 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para o início das atividades, e 
deverá conter:

I - requerimento dirigido ao (à) Presidente do Conselho Municipal de Educação, subscrito pelo representante legal da entidade mantenedora;
II - registro do (da) mantenedor (mantenedora), se da iniciativa privada, junto aos órgãos competentes: Cartório de Títulos e Documentos, 
Junta Comercial e Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda;
III - documentação que possibilite verificar a capacidade de autofinanciamento e prova de idoneidade econômico-financeira da entidade 
mantenedora e de seus sócios, consistindo de certidão negativa do cartório de distribuição pertinente, com validade na data da apresenta-
ção do processo;
IV - identificação da instituição de Educação Infantil e endereço;
V - comprovação da propriedade do imóvel e/ou de sua locação ou cessão, por prazo não inferior a 3 (três) anos;
VI - planta baixa ou croqui dos espaços e das instalações;
VII - relação do mobiliário, equipamentos, material didático-pedagógico e acervo bibliográfico;
VIII - relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação/escolaridade;
IX - previsão de matrícula com demonstrativo da organização de grupos;
X – proposta pedagógica;
XI - regimento que expresse a organização pedagógica, administrativa e disciplinar da instituição de Educação Infantil;
XII - alvará da Vigilância Sanitária;
XIII - alvará do Corpo de Bombeiros;
XIV - alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal.

Art. 25 - A desativação das instituições de Educação Infantil, autorizadas a funcionar, poderá ocorrer por decisão do (da) mantenedor (man-
tenedora), em caráter temporário ou definitivo, devendo atender legislação específica do Sistema Municipal de Educação.

CAPÍTULO VIII
DA SUPERVISÃO
Art. 26 - A supervisão, que compreende o acompanhamento do processo de autorização e a avaliação sistemática do funcionamento das 
Instituições de Educação Infantil, é de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, a quem cabe zelar pela observância das leis 
de ensino e das decisões do Conselho Municipal de Educação, atendido o disposto nesta Resolução.

Art. 27 - Compete à Secretaria Municipal da Educação definir e implementar procedimentos de supervisão, avaliação e controle das Insti-
tuições de Educação Infantil, promovendo a cooperação técnica, na perspectiva de aprimoramento da qualidade do processo educacional.

Art. 28 - À supervisão compete acompanhar e avaliar:

I - o cumprimento da legislação educacional;
II - a execução da proposta pedagógica;
III – as condições de matrícula e permanência das crianças na Instituição de Educação Infantil;
IV - o processo de melhoria da qualidade dos serviços prestados, considerando o previsto na proposta pedagógica da Instituição de Educa-
ção Infantil e o disposto na regulamentação vigente;
V - a qualidade dos espaços físicos, instalações e equipamentos e a adequação às suas finalidades;
VI - a regularidade dos registros de documentação e arquivo;
VII - a oferta e execução de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação, nas Instituições de Educação Infantil 
mantidas pelo Poder Público;
VIII - a articulação da Instituição de Educação Infantil com a família e a comunidade.

Art. 29 - À supervisão cabe também propor às autoridades competentes o cessar efeito dos atos de autorização da instituição, quando 
comprovadas irregularidades que comprometam o seu funcionamento ou quando verificado o não-cumprimento da proposta pedagógica.

Parágrafo Único - Em caso de não-cumprimento dos requisitos do Art. 19, dar-se-á um prazo de 90 (noventa) dias para a (as) adequação 
(adequações) apropriada (apropriadas). A inobservância do prazo implicará efeito suspensivo das atividades por meio de Parecer do Con-
selho Municipal de Educação.



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1038

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 30 – As Instituições de Educação Infantil da rede pública e privada, em funcionamento na data da publicação desta Resolução, deverão 
adaptar-se às suas disposições, até 01 (um) ano após a homologação desta Resolução.

§ 1º - A adaptação será verificada in loco pela supervisão exercida pela Secretaria de Educação, que encaminhará ao Conselho Municipal 
de Educação parecer conclusivo, baseado em relatório, que contemple as disposições desta Resolução.

§ 2º - Em vista do relatório a que se refere o parágrafo primeiro deste artigo, o Conselho Municipal de Educação determinará, se necessário, 
os prazos a serem concedidos às Instituições de Educação Infantil para adequar-se às normas desta Resolução, garantindo a continuidade 
das atividades em processo de constante melhoria da qualidade.

Art. 31 - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos em Sessão Plenária do Conselho Municipal de Educação.

Art. 32 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 33 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Conselho Municipal de Educação de Indaial/COMED, em 18 de outubro de 2022.
 .........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
Leandro Ferreira Gang
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Indaial/COMED

Assinatura dos(as) Conselheiros(as)

DECRETO 5250/2022
Publicação Nº 4264306

. DECRETO Nº 5250/22

. De 20 de outubro de 2022
CANCELA O BENEFÍCIO DO BOLSA ESPORTE AO TÉCNICO DE HIDROGINÁSTICA / ALEXANDER MARRIN ABEL

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da 
Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor,

CONSIDERANDO a Lei Municipal 5855 de 2021 que institui o Programa Bolsa-Esporte Municipal e dá outras providências.

DECRETA:
Art. 1º - Fica cancelado, por motivos de demissão, a partir de 20 de outubro de 2022, a concessão do benefício do Bolsa-Esporte ao Técnico 
de Hidroginástica, constante na listagem 005/2022, Igor de Oliveira Insaurriaga Silva.

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

Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 5251/2022
Publicação Nº 4264341

. DECRETO Nº 5251/22

. De 20 de outubro de 2022
CANCELA O BENEFÍCIO DO BOLSA ESPORTE AO TÉCNICO DE GINASTICA RÍTMICA / DANIELA CRISTINA FINK

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da 
Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor,

CONSIDERANDO a Lei Municipal 5855 de 2021 que institui o Programa Bolsa-Esporte Municipal e dá outras providências.

DECRETA:
Art. 1º - Fica cancelado, por motivos de demissão, a partir de 20 de setembro de 2022, a concessão do benefício do Bolsa-Esporte ao Téc-
nico de Ginástica Rítmica, constante na listagem 001/2022, Daniela Cristina Fink.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 20 de setembro de 2022.
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Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 5252/2022
Publicação Nº 4264378

. DECRETO Nº 5252/22

. De 20 de outubro de 2022
ALTERA CARGA HORÁRIA / TÉCNICO BOLSA ESPORTE / LEONARDO MAGALHÃES DO NASCIMENTO

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da 
Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor,

CONSIDERANDO a Lei Municipal 5855 de 2021 que institui o Programa Bolsa-Esporte Municipal e dá outras providências,

DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada, a carga horária do Técnico de Natação, Leonardo Magalhães do Nascimento, selecionado através do programa Bolsa 
Esporte Municipal, conforme Decreto 4.814 /2022 - Listagem 010/2022, aumentando a carga horária de 20h (Nível II) para 30h semanais 
(Nível III).

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

Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.

DECRETO 5253/2022
Publicação Nº 4264392

. DECRETO Nº 5253/22

. De 20 de outubro de 2022
ALTERA CARGA HORÁRIA / TÉCNICO BOLSA ESPORTE / CHRISTIANE KEIM STEIN

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da 
Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor,

CONSIDERANDO a Lei Municipal 5855 de 2021 que institui o Programa Bolsa-Esporte Municipal e dá outras providências,

DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada, a carga horária do Técnico de Natação, Christiane Keim Stein, selecionada através do programa Bolsa Esporte Mu-
nicipal, conforme Decreto 4.814 /2022 - Listagem 010/2022, aumentando a carga horária de 10h (Nível I) para 20h semanais (Nível II).

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

Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

LEI Nº 6125, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264089

. LEI Nº 6125

. de 18 de outubro de 2022
ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 4717, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012.

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes do Município de Indaial, que 
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a redação do Artigo 2º da Lei Municipal nº 4717/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A concessão de que trata esta Lei será autorizada anualmente, mediante a realização de processo licitatório, observados os dispo-
sitivos legais constantes na Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal.”

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/i/indaial/lei-ordinaria/2021/585/5855/lei-ordinaria-n-5855-2021-de-08-de-marco-de-2021
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/i/indaial/lei-ordinaria/2021/585/5855/lei-ordinaria-n-5855-2021-de-08-de-marco-de-2021
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Indaial/SC, em 18 de outubro de 2022.
ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito

LEI Nº 6126, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264097

. LEI Nº 6126

. de 18 de outubro de 2022

DENOMINA VIA PÚBLICA / RUA PIÇARRAS.
(Autoria: vereadores Anderson Luz dos Santos, Diogo de Pinho, Elton Marcos Possamai e Jonas Luiz de Lima).

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes do Município de Indaial, que 
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “Rua Piçarras” (Rua “B”, do Loteamento Brazilian Park I), a via pública localizada no bairro Rio Morto, com início no 
lado ímpar com a rua “A” do loteamento Brazilian Park, e término em viradouro com 20,00 metros, confrontando em 7,93 metros confron-
tando com o imóvel de matrícula 8878 e 12,07 metros confrontando com o imóvel de matrícula 8879.

Parágrafo Único – A referida rua apresenta as seguintes medidas e dimensões:
Extensão: 59,54 metros;
Gabarito Total: 12,00 metros;
Pista: 8,00 metros;
Passeios: 2,00 metros de cada lado

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

ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito

LEI Nº 6127, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264112

. LEI Nº 6127

. de 18 de outubro de 2022
DENOMINA VIA PÚBLICA / RUA PRESIDENTE GETÚLIO.
(Autoria: vereadores Anderson Luz dos Santos, Diogo de Pinho, Elton Marcos Possamai e Jonas Luiz de Lima).

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes do Município de Indaial, que 
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “Rua Presidente Getúlio” (Rua “A”, do Loteamento Brazilian Park I), a via pública localizada no bairro Rio Morto, 
com início no lado ímpar com a avenida Brasil, e término em viradouro com 20,00 metros, confrontando em 15,00 metros com a área re-
manescente (M-41.112) e 5,00 metros com a área pública (M-41.114), ambas do loteamento Brazilian Park.

Parágrafo Único – A referida rua apresenta as seguintes medidas e dimensões:
Extensão: 174,10 metros;
Gabarito Total: 12,00 metros;
Pista: 8,00 metros;

Passeios: 2,00 metros de cada lado

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

Município de Indaial, em 18 de outubro de 2022.
ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito
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LEI Nº 6130, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264157

. LEI Nº 6130

. de 20 de outubro de 2022
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS (APAE) DE INDAIAL.

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes do Município de Indaial, que 
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Indaial, inscrita no 
CNPJ sob o nº 82.772.294/0001-34, recursos financeiros para a manutenção de suas atividades.

Parágrafo Único - O valor do repasse corresponderá ao valor de R$ 852.000,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil reais), correspondentes 
aos exercícios de 2022 e 2023, a serem repassados em 12 parcelas iguais e sucessivas, iniciando no mês de outubro do corrente ano, na 
forma do Convênio a ser firmado entre as partes nos termos da Lei Municipal nº 4.919/13.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria, prevista no orçamento de 2022.

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

Município de Indaial, em 20 de outubro de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito

Câmara muniCiPal

EXTRATO - PROCESSO LICITATÓRIO N° 26/2022 - TERMO DE DISPENSA N° 18/2022
Publicação Nº 4265546

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Indaial torna público:
Dispensa de Licitação n° 18/2022.
Objeto: Seguro de veículo oficial da Câmara de Vereadores de Indaial.
Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Valor: R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Data: 20/10/2022.
Prazo: A apólice deverá ser emitida em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de empenho. O prazo de vigência do seguro 
será de 12 (doze) meses a partir das 24 horas do dia 22/10/2022 até às 24 horas do dia 22/10/2023.
Vencimento: 22/10/2023.
Base legal: Artigo 24, II, da Lei n° 8.666/93 c/c Decreto nº 9.412/18.
Flávio Augusto Ferri Molinari
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Indaial
O documento original encontra-se disponível para consulta na unidade demandante desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 26/2022 - TERMO DE DISPENSA 
18/2022

Publicação Nº 4265584

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nesta data, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos legais e de mérito, homologo o Processo Licitatório nº 26/2022, Termo de 
Dispensa nº 18/2022, e adjudico à MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 61.074.175/0001-38, o objeto do presente 
processo, no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Publique-se.

Indaial (SC), 20 de outubro de 2022.
Flávio Augusto Ferri Molinari
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Indaial
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Iomerê

Prefeitura

CHAMADA PUBLICA 25/2022
Publicação Nº 4263557

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 025, DE 20 OUTUBRO DE 2022

LUCI PERETTI, Prefeita do município de IOMERÊ/SC, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade temporária e de excepcio-
nal interesse público de contratação de Merendeira, para o atendimento as necessidades das Secretarias de Educação, Cultura, Esportes 
e Turismo, face a ausência de classificados/interessados junto a processo seletivo, torna público que serão abertas as inscrições para a 
realização de CHAMADA PÚBLICA para contratação em caráter temporário, em consonância com a legislação municipal vigente e com o 
disposto neste Edital.

1. DO CRONOGRAMA E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
20/10/2022: Publicação Chamada Pública
21/10/2022 a 24/10/2022: Inscrição Presencial na sede da Prefeitura Municipal.
25/10/2022: Seleção, homologação e publicação do resultado final.

0.1 A Chamada Pública será regida pelo presente Edital.
1.2 A Chamada Pública destina-se à seleção de profissionais até a realização de novo Concurso Público ou Processo Seletivo.
1.3 O chamamento dos candidatos obedecerá à ordem crescente de classificação.

2. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTO E ESCOLARIDADE.

CARGO: Merendeira
VAGAS: 1 +CR
CARGA HORÁRIA: 40 horas/semanais
VENCIMENTO: R$ 2.060,67
ESCOLARIDADE: 4ª Série do Ensino Fundamental

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Merendeira: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho antes de iniciar o serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; 
consultar o cardápio diário, verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente separados; orientar e 
ajudar os auxiliares, se houver, sobre o pré-preparo dos gêneros; preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; fazer o preparo de arroz, feijão, grelhados, assados e/ou frituras; preparar merendas 
nas cozinhas municipais, preparando previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios indicados pelo nu-
tricionista ou em dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para 
posterior distribuição aos comensais; colocar, à disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e outros; observar e manter as 
condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como sua fiscalização e conservação; receber e conferir alimentos para preparo das 
refeições e merendas, verificando sua quantidade e qualidade; efetuar registros e controles relativos a merendas e refeições distribuídas, 
consumo de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, solicitando sua requisição quando necessário; executar outras tarefas afins e cor-
relatas quando determinadas pelo superior hierárquico.

3. DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Os candidatos interessados deverão dirigir-se a sede da Prefeitura Municipal, cito a Rua João Rech nº 500, centro, Iomerê-SC, direta-
mente com a Carla, munidos de cópia dos seguintes documentos

a) RG e CPF
b) Certidão/declaração de tempo de serviço;
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida.

4. CLASSIFICAÇÃO

3.1 CLASSIFICAÇÃO:

A classificação dos candidatos seguirá os critérios das Leis Complementares Municipal nº 44 /2015 e , computando-se maior tempo de ser-
viço prestado no cargo comprovado através de Certidão de Tempo de Serviço ou Registro em Carteira de Trabalho

3.2 Havendo empate entre dois ou mais inscritos, serão obedecidos os seguintes critérios de classificação:

a) Ordem de inscrição.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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5.1 A homologação do resultado será publicada no Diário Oficial dos Municípios e no endereço eletrônico www.iomere.sc.gov.br.
5.2 Os candidatos serão contratados em regime temporário e por prazo determinado.
5.3 Os casos omissos deste Edital e as decisões que se fizerem necessárias serão resolvidas por ato fundamentado do Assessor Jurídico do 
Município.

Iomerê, 20 de Outubro de 2022.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO – CHAMADA PÚBLICA
EDITAL 25/2022

Nº da inscrição: ____________

Cargo:_____________________________________

Nome: ________________________________________________

CPF n. _______________________________

Data de nascimento: ___/___/______

Telefone: _____________________________

Tempo de serviço no cargo: _________________________

Assinatura do Candidato Responsável pela inscrição

CONTRATO 114/22
Publicação Nº 4263707

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT114/22

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede admi-
nistrativa à Rua João Rech, 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado pela prefeita municipal LUCI 
PERETTI, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado, VERONICA RODRIGUES, brasileira, inscrita no CPF sob n° 
077.021.779-69 e RG 10.833.632-3, residente na Rua São Camilo, nº 570 – Iomerê, SC, doravante denominado simplesmente de CONTRA-
TADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de 
direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de FAXINEIRA, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, 
dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOTAÇÃO
2.1 – A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO HORÁRIO DE TRABALHO
3.1 – A carga horária da CONTRATADA será de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei complementar nº 43/15, que dispõe 
sobre o Plano de Cargos e Salários do Município de Iomerê, o equivalente a R$2060.67 (dois mil e sessenta reais e sessenta e sete centavos.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 20 de OUTUBRO de 2022 e tendo seu término previsto 
para 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUTAL
6.1 – Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRA-
TADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastante apenas a notificação com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, 
ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização a CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do 
prazo previsto na cláusula quinta.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iomere.sc.gov.br%2F&h=AT2sQOGAM5uwktJqQa5pX-1uOMszBycmGUh7gRt1yvBxnQsehPbAJnV3VXE8uWAdCqJDK5D8XPnBtKKGBfKMRxcnSCfMOBgAISCF7HqXUfaPo_nOLO2qahW2-EaDGXFgwr7KkEW4GUT9yXbIXdZ8fEI
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO VÍNCULO
7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pela CONTRATADA, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de re-
gência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA – DO FORO
9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 20 de OUTUBRO de 2022
LUCI PERETTI    VERONICA RODRIGUES
CONTRATANTE    CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:     Nome:
CPF:     CPF:

Assessor Jurídico
Gustavo Ganzala de Almeida
OAB/SC 58.987
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TERMO ADITIVO 35 - GENTE SEGURADORA
Publicação Nº 4264473

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 472F57099D61C61A85E6B9B20BBAE8B2EB11D714

 

MUNICÍPIO DE IOMERÊ                           

Rua João Rech, 500 – Centro 
89.558-000 – Iomerê – SC 

  Fone: (49)3539-6000 
 

 
TERMO ADITIVO Nº 35/2022 

 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 83/2022, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
IOMERÊ E A EMPRESA GENTE SEGURADORA. 

 
 
Pelo presente Termo, de um lado O MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito 
no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. 
LUCI PERETTI,, e de outro lado a empresa GENTE SEGURADORA pessoa jurídica de 
direito privado, situada na Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 450 na cidade de Porto 
Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 90.180.605/0001-02 e NIRE n° 43300025934 
resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 83/2022, para constar 
a seguinte alteração: 
 
 
Cláusula Primeira - DO ADITIVO  
O contrato será aditivado para adição de veículo na apólice contratada (conforme 
especificação anexa) com a empresa GENTE SEGURADORA, o prêmio anual pela nova 
aquisição perfaz o montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) 
 
Cláusula Terceira - DAS DOTAÇÕES 
As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas 
no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório. 
 
Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS  
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor. 
 
 E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, 
juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo 
mutuamente. 
 
Iomerê, 03 de outubro de 2022. 
 
 
    
MUNICÍPIO DE IOMERÊ                          GENTE SEGURADORA 
CONTRATANTE             CONTRATADA 
 
 
 

 
 
 

Gustavo Ganzala de Almeida 
OAB/SC 58987 
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Ipira

Prefeitura

LEILÃO 002/2022
Publicação Nº 4263095

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 002/2022

O MUNICÍPIO DE IPIRA ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 82.814.260/0001-65, com 
sede na Rua 15 de Agosto, 342 - Centro, Ipirá - SC, 89669-000, de acordo com a Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
e as disposições contidas no Decreto nº 21.981/32, bem como no presente Edital e seu(s) anexo(s), sob a coordenação e condução do 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, BEL. ULISSES DONIZETE RAMOS, matricula na JUCESC sob nº AARC- 309 e FAESC-041, CPF nº 
102.471.938-36, estabelecido em Balneário Camboriú/SC, à Rua Nepal, 910 Pavimento Térreo Sala 203 - Nações - CEP 88.338-215, leva ao 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade LEILÃO, tipo MAIOR LANCE, nas MODALIDADES PRESENCIAL E 
ON-LINE SIMULTANEAMENTE, para alienação de bens móveis inservíveis ao município, distribuídos em lotes conforme ANEXO I do edital. O 
Leilão realizar-se-á: DATA: 22 de novembro de 2022 HORÁRIO:. 13:30H LOCAL.: Auditório do Espaço Cultural, localizado na Rua Edmundo 
Wolfart, nº 123, centro, Ipira-SC. e auditório Virtual no site www.donizetteleiloes.com.br . O Edital na integra poderá ser retirado gratui-
tamente no mural do Paço Municipal, no site https://ipira.sc.gov.br/ e no site do Leiloeiro Pulico Oficial www.donizetteleiloes.com.br. Os 
arrematantes presenciais deverão respeitar as orientações das Autoridades de Saúde do Ministério da Saúde e das Secretarias de Estado e 
Municipal de Saúde, para a realização dos Protocolos de DISTANCIAMENTO SOCIAL.

MUNICÍPIO DE IPIRA -SC, 20 de outubro de 2022.
Marcelo Baldissera
PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE IPIRA-SC

http://www.donizetteleiloes.com.br
https://ipira.sc.gov.br/
http://www.donizetteleiloes.com.br
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Iporã do Oeste

Prefeitura

DECRETO N. 222/2022
Publicação Nº 4264620

DECRETO Nº 222 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
REGULAMENTA A PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA (CNH CATEGORIA D) DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2022, 
DESTINADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA O QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, ESTA-
DO DE SANTA CATARINA.

ADÉLIO MARX, Prefeito de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica 
Municipal, Lei Complementar nº 013 de 08 de setembro de 1997 e suas alterações, Lei Complementar nº 107 de 06 de junho de 2017, Lei 
Complementar nº 39 de 25 de março de 2003 e Lei Municipal nº 1.745 de 28 de junho de 2016,

DECRETA:
Art. 1° A prova prática do Edital de Processo Seletivo n° 009/2022, será aplicada para o cargo de MOTORISTA (CNH CATEGORIA D) no dia 
22 de outubro de 2022 (sábado), a partir do horário em que os candidatos encerrarem sua prova objetiva e se apresentarem para realizar 
a prova prática, tendo como local o final da Rua 7 de setembro, s/n próximo ao Pinhiporã Piscina Clube, Centro, Iporã do Oeste, SC.

Art. 2° O candidato que não estiver presente no dia 22/10/2022 até às 13 horas no local de realização da prova prática será considerado 
desistente e, consequentemente, eliminado do Processo Seletivo, sendo que a partir das 13h00min não será mais permitido o acesso de 
candidatos ao local de prova, sob qualquer alegação.
I - Para a função de MOTORISTA (CNH CATEGORIA D), o candidato será avaliado em 10 (dez) itens, tendo como critérios seu desempenho 
na condução da máquina ou veículo, sendo avaliados: habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos obrigatórios), postura, 
sinalização (regras de trânsito, de preferência, de mudança de direção, de percurso e de ultrapassagem), manobras (estacionar, frente e 
marcha a ré, na estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), retrovisor, direção defensiva, realização de tarefa solicitada. Os 
conceitos utilizados são: Ótimo (0,70 pontos), Muito Bom (0,60 pontos); Bom (0,50 pontos); Satisfatório (0,40 pontos), Regular (0,30 pon-
to) e Péssimo (0,00 ponto).
II - Para a realização da Prova Prática para o cargo de MOTORISTA (CNH CATEGORIA D), o candidato deve apresentar, obrigatoriamente, a 
Carteira Nacional de Habilitação categoria D.

III – O veículo que será utilizado para realização da Prova Prática do cargo de MOTORISTA (CNH CATEGORIA D) será: CAMINHÃO M. BENZ/
ATEGO 2730K6X4CE, PLACAS RYC8H05, Ano fabricação 2022, Ano modelo 2022.

Parágrafo único. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo reserva-se o direito de, por razões de ordem técnica ou condições meteo-
rológicas alterar a data e o local das provas práticas, comunicando essas alterações aos candidatos.
Art. 3° Fica convocada e designada a servidora JORACI RENZ PAVAN, para fiscalizar, acompanhar e dar suporte aos administradores na 
aplicação das provas práticas, no dia, hora e local fixados.
Art. 4° Somente os candidatos munidos de Carteira Nacional de Habilitação terão acesso à prova prática.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Iporã do Oeste - SC, 20 de outubro de 2022.
Registre-se e publique-se
ADÉLIO MARX
Prefeito

Registrado e publicado em data supra,
ERVINO HENKEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO N. 223/2022
Publicação Nº 4264773

DECRETO Nº 223 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE POR 
CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E REMANEJAMENTO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O PREFEITO DE IPORÃ DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica 
Municipal, os art. 9º e 10 da Lei nº 1.965/2021.
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em conformidade com o disposto a 
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seguir:
Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.01 Gabinete do Prefeito
Proj./Ativ. 004.0122.0002.2002 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
01.00.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
Órgão: 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 03.03 Setor de Tributação, Fiscalização e Engenharia
Proj./Ativ 004.0123.0005.2014 Manut. Das Ativ Setor de Tributação, Fisc. E Engenharia
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
01.00.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
Órgão: 04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade: 04.01 Departamento de Planejamento
Proj./Ativ 004.0121.0003.2007 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
01.00.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
Órgão: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA
Unidade: 05.01 Departamento de Educação
Proj./Ati 012.0361.0025.2023 Manutenção do Departamento de Educação
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações diretas
01.01.00.00 Rec. Impost. e de transf. de imp. Educ. 10.000,00
Órgão: 07.00 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
Unidade: 07.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Proj./Ativ. 020.0606.0016.2039 Manutenção Do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
01.00.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
Órgão: 11.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: 11.02 Funreebom - Fundo Mun. Reequip. Organ. de B. M
Proj./Ativ. 0006.0182.0006.2015 Manutenção Ações da Unidade Corpo de Bombeiros
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
01.00.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
Unidade: 11.03 Departamento de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Proj./Ati 023.0691.0017.2042 Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo

3.1.90.00.00.00.00 Aplicações diretas
01.00.00.00 Recursos Ordinários. 7.000,00

Total 90.000,00

Art. 2º Servirá de suporte para a suplementação, objeto do artigo 1º, o provável excesso de arrecadação no exercício de 2022 no valor de:

I - R$ 10.000,00 (dez mil reais), oriundos da Fonte de Recursos 01.01.00.00 Rec. Impost. e de transf. de imp. Educ., Conta receita: 
4.1118.0231.0000.0000.00.
II - R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), oriundos da Fonte de Recursos 01.00.00.00 - Recursos Ordinários. Conta Receita: 
4.1113.0311.0000.0000.00;

Art. 3º Servirá de suporte para a suplementação, objeto do artigo 1º, redução parcial e/ou total das dotações orçamentárias abaixo especi-
ficadas, com fulcro no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e demais constitucionais e legais vigentes:
Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.01 Gabinete do Prefeito
Proj./Ativ. 004.0122.0002.2002 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito
4.4.50.00.00.00.00.00 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos
01.00.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00

Órgão: 11.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E 
TURISMO

Unidade: 11.02 Funreebom - Fundo Mun. Reequip. da Organ. de B. M
Proj./Ativ. 0006.0182.0006.2015 Manutenção Ações da Unidade Corpo de Bombeiros
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
01.00.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
Unidade: 11.03 Departamento de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Proj./Ati 023.0691.0017.2042 Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo

3.3.90.00.00.00.00 Aplicações diretas
01.00.00.00 Recursos Ordinários. 7.000,00

Total 34.000,00
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Art. 4º Em consequência da abertura do crédito adicional suplementar autorizado no artigo 1°, as Tabelas e Anexos demonstrativos das 
respectivas despesas do PPA 2022/2025 - Lei Municipal nº 1.949/2021, da LDO 2022 - Lei Municipal nº 1.954/2021 e da LOA 2022 – Lei 
Municipal nº 1.965/2021, serão alterados nas importâncias correspondentes, no valor de até R$ 90.000,00 ( noventa mil reais).

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

Iporã do Oeste - SC, 20 de outubro de 2022.
Registre-se e publique-se
ADÉLIO MARX
Prefeito

Registrado e publicado em data supra,

ERVINO HENKEL
Secretário de Administração e Finanças
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Ipuaçú

Prefeitura

CONVOCAÇÃO ABERTURA ENVELOPE 02_PROC LIC PREF 96/2022
Publicação Nº 4265323

Dispõe Sobre Sessão Pública para realização de
Abertura de Propostas

O Município de Ipuaçu/SC, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Zanella, n° 818, através de sua Presidente da Comissão de 
Licitações, TORNA PÚBLICO sobre a Sessão de Abertura de envelope 02 -contendo a Proposta das licitantes D.F.J. ENGENHARIA LTDA, LB 
ENGENHARIA LTDA, e NEVES E NERIS CONSTRUTORA LTDA, referente a Tomada de Preços PREF n° 13/2022 - Processo Licitatório PREF n° 
96/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa para a Construção de um Barracão em Pré Moldado para um Centro de Eventos na 
Aldeia Sede, localizada na Aldeia Sede da Terra Indígena Xapecó na área rural do município de Ipuaçu -SC, com área aproximada de 375,00 
m², incluindo material e mão de obra, conforme projetos e memorial descritivo, com recursos financeiros da Fundação Catarinense de Cul-
tura- FCC/SC, Transferência Especial SCC 24228/2021, de acordo com a Portaria nº 4535/SEF de 28/12/2021 e contrapartida do Município.

1. DATA SESSÃO PUBLICA

Ficam CONVOCADOS os representantes credenciados das licitantes da Tomada de Preços PREF n° 13/2022, a participar da SESSÃO PU-
BLICA, para realização da Abertura dos Envelopes de Proposta, que acontecerá no dia 01 de novembro de 2022, às 08h15min, na sala do 
departamento de Contratos e Licitações, na Prefeitura Municipal de Ipuaçu.

Ipuaçu/SC, 21 de outubro de 2022.
Mariana Pires
Presidente da Comissão de Licitações

PORTARIA N° 182 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. ENCERRA EFEITOS DE PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Publicação Nº 4263694

PORTARIA N° 182
DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
ENCERRA EFEITOS DE PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor; espe-
cialmente, Art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 014/2005;

RESOLVE:
Art. 1º Encerrar os efeitos da Portaria do Executivo Municipal nº 081 de 03 de maio de 2021, que AMPLIOU em caráter temporário a carga 
horária do servidor VINICIUS FORTES GONZATTI, ocupante do cargo em provimento efetivo de Psicólogo, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) 
horas semanais, retornando, a partir da presente data, a sua jornada de trabalho de origem.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu/SC, em 20 de outubro de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.
CERTIFICO que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios- www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA N° 183 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. AMPLIA EM CARÁTER TEMPORÁRIO CARGA HORÁRIA DE 
SERVIDOR CONFORME ESPECIFICA

Publicação Nº 4263696

PORTARIA N° 183
DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
AMPLIA EM CARÁTER TEMPORÁRIO CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR CONFORME ESPECIFICA.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, espe-
cialmente, Art. 19, Parágrafo Único, da Lei Complementar Municipal nº 014/2005; e
Considerando justificativa apresentada pela Secretária Municipal de Assistência Social;

RESOLVE:
Art. 1º AMPLIAR em caráter temporário a carga horária da servidora ANDRESSA IOHANA GONÇALVES PREZOTTO, ocupante do cargo em 
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provimento efetivo de PSICÓLOGA, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, ensejando a partir da presente data elevação propor-
cional dos vencimentos.

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu/SC, em 20 de outubro de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

CERTIFICO que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios- www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 181 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
Publicação Nº 4263692

PORTARIA Nº 181
DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especial-
mente Lei Complementar Municipal nº 011, de 14 de junho de 2005, artigo 76 e seguintes – Estatuto dos Servidores Públicos do Município;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder FÉRIAS de 08 (oito) dias para a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica, conforme recibo de 
férias:
Servidora: Cargo: Período Aquisitivo: Gozo:

JULIANE CARLESSO Diretora de Controle Patrimonial e 
de Materiais 01/09/2020 a 31/08/2021 17/10/2022 a 24/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu/SC, em 17 de outubro de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

CERTIFICO que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios- www.diariomunicipal.sc.gov.br

PROC LIC FMS 10/2022 PE 03/2022
Publicação Nº 4264573

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 89A1A59B18558C2784FB541D0A69E52A35AFBCAF
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE IPUAÇU, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Processo Licitatório FMS. n. 
10/2022, Tipo Pregão Eletrônico FMS. n. 03/2022, conforme segue:
Início das Propostas: 08h:00min do dia 24/10/2022
Final das Propostas: 08h:30m do dia 08/11/2022
Início da Sessão Pública: 08h45min do dia 08/11/2022
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br
Objeto: O presente edital tem por objeto Registro de preços visando eventual e futura aquisição de medicamentos, insumos farmacêuticos 
e materiais de insumo para diabéticos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ipuaçu/SC e me-
dicamentos com denominação “ÉTICOS” para atendimento de demandas oriundas de processos judiciais, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A íntegra do Edital e demais documentos também poderão ser obtidos no site oficial 
do município e junto a sede do município com a Comissão de Licitação do Município, sito a Rua Zanella n. 818, na cidade de Ipuaçu –SC, 
telefone (49) 34490045. Ipuaçu - SC, em 20 de outubro de 2022. CLORI PEROZA - Prefeita Municipal
Código registro TCE: 89A1A59B18558C2784FB541D0A69E52A35AFBCAF

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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PROC LIC PREF 104/2022 TP 15/2022
Publicação Nº 4264211

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 298CC5455102AF492D066B0628C920D191634905
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE IPUAÇU, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Processo Licitatório PREF. n. 
104/2022, Tipo Tomada de Preços PREF. n. 15/2022, conforme segue:
Entrega de envelopes: Até às 08h30min do dia 09 de novembro de 2022.
Data de abertura: A partir das 08h45min do dia 09 de novembro de 2022.
Objeto: O presente edital tem por objeto a Contratação de empresa para a execução de Reforma e Ampliação do Centro de Múltiplo Uso, 
localizado na Rua Mezzalira, nº 133, Centro, no Município de Ipuaçu/SC, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme proje-
tos, planilhas e memoriais descritivos, a ser custeado com recursos de repasse através de Transferência Especial do Governo do Estado de 
Santa Catarina e contrapartida do Município, de acordo com as especificações e anexos do edital. A integra do Edital e demais documentos 
poderão ser obtidos no site oficial do município e junto a sede do município com a Comissão de Licitação do Município, sito a Rua Zanella 
n. 818, na cidade de Ipuaçu –SC, telefone (49) 34490045.
Ipuaçu - SC, em 20 de outubro de 2022.
CLORI PEROZA - Prefeita Municipal
Código registro TCE: 298CC5455102AF492D066B0628C920D191634905.

Câmara muniCiPal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
DE IPUAÇU - SC

Publicação Nº 4265166

DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
DECRETA PONTO FACULTATIVO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADELINO LEVINSKI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, e

Considerando que o Art. 209, da Lei Complementar Municipal nº 011/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), estabelece que o 
Dia do Servidor Público será comemorado no dia vinte e oito de outubro;
Considerando que a Administração Municipal de Ipuaçu, transferiu o Ponto Facultativo do dia 28 de outubro de 2022 para o dia 31 de ou-
tubro de 2022, conforme Decreto Municipal nº 206, de 04 de outubro de 2022;
Considerando o Feriado Nacional de Finados, dia 02 de novembro de 2022;
DECRETA:
Art. 1º. Fica transferido o Ponto Facultativo do dia 28 de outubro de 2022 (Dia do Servidor Público) para o dia 31 de outubro de 2022, no 
Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º. Fica decretado Ponto Facultativo nos dias 31 de outubro de 2022 e 01 de novembro de 2022 no Poder Legislativo Municipal, retor-
nando as atividades, normalmente, no dia 03 de novembro de 2022 (quinta-feira), dia seguinte ao Feriado Nacional do Dia de Finados (02 
de novembro de 2022).

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal Vereadores de Ipuaçu – SC, em 20 de outubro de 2022.
Adelino Levinski
Presidente

Este Decreto Legislativo foi registrado e publicado em data supra.

Vilson Ademir Paliano
1º Secretário
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Ipumirim

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 166-CONECT TURBO TELECOM LTDA-LINKS INTERNET
Publicação Nº 4263322

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) ADEA20783EC031D6E8F9ACE6F91D63A78CDB42E1
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 166/2022

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2022, Processo de Licitação n° 139/2022, homologa-
do em 20 de outubro de 2022.

Objeto: a Contratação de empresa especializada para fornecimento de link de internet, interligação das unidades administrativas do municí-
pio de Ipumirim, bem como disponibilização de internet pública, conforme as exigências do anexo I- Termo de Referência e demais anexos 
do edital.

Valor: R$ 31.284,00 (trinta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais).
Assinatura: 20/10/2022 Vigência: 20/10/2022 Á 20/10/2023
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: CONECT TURBO TELECOM LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na AVENIDA ASSIS BRASIL Nº 203, BAIRRO: 
CENTRO, CEP: 89.790-000, cidade de IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.702.480/0001-51.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 167 - 2022 - FERRAZZO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ZELADORIA SME

Publicação Nº 4264749

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 940CC398F128851FD8E56FD9CE5AD7A27E6B6B4B
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 167/2022

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2022, Processo de Licitação n° 148/2022, homo-
logado em 20 de outubro de 2022.

Objeto A contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço de zeladoria nos núcleos educacionais da rede municipal de ensino, 
considerando vacância nos cargos de zeladoras, conforme justificativa em anexo.
Valor: R$ 14.547,20 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).
Assinatura: 20/10/2022 Vigência: 20/10/2022 À 22/12/2022.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
Contratado: FERRAZZO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Rua 29 de Julho, Nº 453, Bairro: Cen-
tro, cidade de Lindóia do Sul-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 46.972.946/0001-10.

PORTARIA 675-2022 - EXONERA CRISTIANA OTOWICZ
Publicação Nº 4264457

PORTARIA Nº 675/2022 DE 20/10/2022
EXONERA SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AGENTE EDUCADOR ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HILARIO REFFATTI, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei comple-
mentar nº 001/2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá 
Outras Providências e Lei Complementar 002/2002, que dispõe sobre o Plano de Carreira e remuneração para os Servidores do Município 
de Ipumirim, Estado de Santa Catarina e dá outras providências.

E X O N E R A
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EXONERA, sob a Matrícula 3467, CRISTIANA CILENE GUERINI OTOWICZ, cargo caráter temporário de Agente Educador Especial, com carga 
horária semanal de 20h, com Contribuição Geral de Previdência Social (RGPS).

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos retroativos a partir de 19 de Outubro de 2022.

Ipumirim/SC, 20 de Outubro de 2022.
HILARIO REFFATTI
Prefeito



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1055

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL Nº 139, PP Nº 59 - 2022 - LINKS INTERNET
Publicação Nº 4263057

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7E3177D79C454AAEBFE393AEFB3F7CBB620321B4

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  

CNPJ:
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.:

82.814.575/0001-02

89790-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Ipumirim - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  59/2022 - PR

139/2022
03/10/2022

Folha:  1/2

       O(a)  Prefeito Municipal,  HILARIO REFFATTI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

 LOTE:  1

CONECT TURBO TELECOM LTDA     (10668)
1 Link de interligação do CPD da Prefeitura com respectivas

unidades administrativas, conforme termo de referência.
mês 12,00  0,0000     1.112,00 13.344,00

Total do Fornecedor: 13.344,00

 LOTE:  2

CONECT TURBO TELECOM LTDA     (10668)
2 1 Link de internet full em fibra, com velocidade de 500 mbps,

contendo 1 endereço ip fixo
mês 12,00  0,0000     190,00 2.280,00

3 8 Links de internet fibra, com velocidade de 100mbps mês 12,00  0,0000     600,00 7.200,00
4 4 Links de internet fibra, com velocidade de 300mbps mês 12,00  0,0000     400,00 4.800,00
5 1 Link de internet via rádio com velocidade de 20 mbps mês 12,00  0,0000     130,00 1.560,00

Total do Fornecedor: 15.840,00

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

139/2022
59/2022-PR
PREGÃO PRESENCIAL
20/10/2022
a Contratação de empresa especializada para fornecimento de link de internet, interligação das unidades 
administrativas do município de Ipumirim, bem como disponibilização de internet pública, conforme as 
exigências do anexo I- Termo de Referência e  demais anexos do edital.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário
(em Reais R$)

 Total do Item 

Ipumirim,   20   de  Outubro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
HILARIO REFFATTI

PREFEITO MUNICIPAL 

----------------------------------------------------------------------
Hilário Reffatti - Prefeito de Ipumirim



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1056

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  

CNPJ:
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.:

82.814.575/0001-02

89790-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Ipumirim - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  59/2022 - PR

139/2022
03/10/2022

Folha:  2/2

 LOTE:  3

CONECT TURBO TELECOM LTDA     (10668)
6 Prestação de serviço de conexão banda larga HOSPOT WIFI,

com fornecimento de equipamentos e softwares necessários
para disponibilização de internet gratuita na praça Municipal José
Bogoni.

mês 12,00  0,0000     75,00 900,00

7 Fornecimento de Link de Internet via fibra ótica, com no mínimo
300mbps de download, na praça Municipal José Bogoni.

mês 12,00  0,0000     100,00 1.200,00

Total do Fornecedor: 2.100,00
Total Geral: 31.284,00

Ipumirim,   20   de  Outubro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
HILARIO REFFATTI

PREFEITO MUNICIPAL 

----------------------------------------------------------------------
Hilário Reffatti - Prefeito de Ipumirim
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL Nº 148, DL Nº 55 - 2022 - ZELADORIA
Publicação Nº 4263093

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7E638F4B23196959A7C1955B967E823BEF7E847D

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  

CNPJ:
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.:

82.814.575/0001-02

89790-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Ipumirim - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  55/2022 - DL

148/2022
19/10/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   HILARIO REFFATTI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

FERRAZZO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA     (11190)

1 A contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço
de zeladoria nos núcleos educacionais da rede municipal de
ensino, considerando vacância nos cargos de zeladoras, conforme
justificativa em anexo.

H 640,00  0,0000 22,73    14.547,20

Total do Fornecedor: 14.547,20

Total Geral: 14.547,20

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

148/2022
55/2022-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
20/10/2022
A contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço de zeladoria nos núcleos educacionais 
da rede municipal de ensino, considerando vacância nos cargos de zeladoras, conforme justificativa em 
anexo.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário
(em Reais R$)

 Total do Item 

Ipumirim,   20   de  Outubro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
HILARIO REFFATTI

PREFEITO MUNICIPAL 

----------------------------------------------------------------------
Hilário Reffatti - Prefeito de Ipumirim
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Irineópolis

Prefeitura

EXTRATO CONTRATO Nº 86/2022
Publicação Nº 4264132

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0F0B3AF271C8CAC85CD9C993ADD216C0D6FD8895
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 86/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS.
CONTRATADA: CASA DO PICA PAU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DE ACORDO COM PROPOSTA DE TRABALHO, ATRAVES DE RECURSOS DA EMENDA 
PARLAMENTAR Nº 202228550021.
VALOR TOTAL DE R$ 48.300,00 (QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS).
VIGÊNCIA: 20.10.2022 A 19.10.2023.
BASE LEGAL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
LEI 8.666/93 CONSOLIDADA
LADEMIR FERNANDO ARCARI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº 87/2022
Publicação Nº 4264145

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 43C0F4701C4774FDFB3D039DC85F85B53BC01D68
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 87/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS.
CONTRATADA: ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DE ACORDO COM PROPOSTA DE TRABALHO, ATRAVES DE RECURSOS DA EMENDA 
PARLAMENTAR Nº 202228550021.
VALOR TOTAL DE R$ 34.500,00 (TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).
VIGÊNCIA: 20.10.2022 A 19.10.2023.
BASE LEGAL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
LEI 8.666/93 CONSOLIDADA
LADEMIR FERNANDO ARCARI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº 88/2022
Publicação Nº 4264173

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 53075636E930B3DE1931A1266E3851EE90400E61
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 88/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS.
CONTRATADA: TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DE ACORDO COM PROPOSTA DE TRABALHO, ATRAVES DE RECURSOS DA EMENDA 
PARLAMENTAR Nº 202228550021.
VALOR TOTAL DE R$ 16.596,00 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS).
VIGÊNCIA: 20.10.2022 A 19.10.2023.
BASE LEGAL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
LEI 8.666/93 CONSOLIDADA
LADEMIR FERNANDO ARCARI
PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO HOMOLOGAÇÃO Nº 58/2022
Publicação Nº 4264123

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A9953F826E3B9D471D66625BC40EF693CA0D3594
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº. 58/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2022
Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epigrafe e a adjudicação da empresa: Casa do Pica 
Pau Máquinas Agrícolas Ltda; Roberto Cesar Schmitz Ltda EPP e Terramaq Insumos Agrícolas Eireli EPP.
Irineópolis, 20 de outubro de 2022.
Lademir Fernando Arcari
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 577/2022
Publicação Nº 4264713

PORTARIA Nº 577/2022.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 
Nº 466/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência e atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar 
n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:
Art. 1.º PRORROGAR por 30 (trinta) dias a contar de 14/10/2022, o prazo para a apresentação do Relatório Final dos trabalhos relativos ao 
Processo Administrativo, instaurado através da Portaria nº 466/2022 de 16/08/2022, que tem como indiciada a servidora Rosangela Paula 
de Souza.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 14/10/2022.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis (SC), 20 de Outubro de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº576/2022
Publicação Nº 4264072

PORTARIA N º 576/2022.
CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER NECESSIDADE IMEDIATA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do ar-
tigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001 e com amparo 
no item 3.2 do TAC firmado com o MP/SC, no Inquérito Civil nº 06.2017.00000778-1,

RESOLVE:
Art. 1º - CONTRATAR SOELI DOS SANTOS, portadora do CPF n º ***472.279-**, para no período de 20/10/2022 a 18/11/2022, exercer 
as atividades de Auxiliar de Serviços Gerais II (44h/sem), através de contratação direta, conforme Contrato de Trabalho nº 55/2022, em 
virtude da inexistência de aprovados em teste seletivo ou concurso público, visando o atendimento temporário e excepcional, para suprir a 
demanda de profissionais dessa categoria na Secretaria de Educação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a contar desta data.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Outubro de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.
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Itá

Prefeitura

ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022
Publicação Nº 4263641

ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022 DO MUNICÍPIO DE ITÁ. Aos vinte dias do mês de 
outubro do ano de dois mil e vinte e dois às 08h30min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Itá - SC, sita na Praça Doutor Aldo 
Ivo Stumpf, nº 100, reuniram-se o pregoeiro e equipe de apoio designados pelo Decreto 174 de 01 de setembro de 2021, senhor Pregoeiro 
Delso Minski, Silviane Carla Mertins e Felipe Carlos Caumo, Equipe de Apoio, para credenciamento do participante do Processo Licitatório 
nº 173/2022, Pregão Presencial nº 058/2022, objetivando a contratação de empresa para manutenção e melhorias na rede de iluminação 
pública do município. Apresentou envelope de Proposta de Preços e Documentação a empresa: AL BAR E SERVIÇOS LTDA, neste ato re-
presentada pelo Senhor Jacir Battisti. O representante cumpriu com os requisitos do edital na fase de credenciamento. A empresa, com-
provaram a condição de micro empresa. Ato contínuo o Pregoeiro efetuou a verificação do atendimento à Lei nº. 10.520/2002, e verificou 
que a empresa atendeu à disposição da Lei. Aberto o envelope de proposta de preços, conferido, rubricados os documentos nele existente, 
vistados pelo representante presente e registrado no sistema IPM. Aberto os lances conforme determina a Lei nº. 10520/2002. Encerrados 
os lances ficou classificado conforme segue, a empresa: AL BAR E SERVIÇOS LTDA, se sagrou vencedora nos itens 01, 02 e 03 do edital, com 
o valor total de R$ 181.720,00 (cento e oitenta e um mil reais e setecentos e vinte reais). O critério de classificação foi o de menor preço 
por lance por item. Após a classificação, prosseguiu-se para a abertura do envelope de documentação da licitante vencedora do certame; o 
envelope foi aberto, os documentos nele contido foram rubricados pelo licitante presente, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio; Da análise da 
documentação restou HABILITAR a empresa por cumprirem com os requisitos do edital. Intima-se a empresa da decisão. Os documentos 
que foram emitidos via internet terão sua autenticidade verificada nos respectivos sites. Aberto espaço pelo Pregoeiro para intenção de in-
terpor recurso não houve manifestação; Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão lavrando-se esta Ata que vai assinada 
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitante presente. Esta ata será publicada no Diário Oficial dos Municípios, lançada na internet, ita.atende.
net e entregue pessoalmente ao licitante presente.

Delso Minski   Silviane Carla Mertins   Felipe Carlos Caumo
Pregoeiro   Equipe de Apoio    Equipe de Apoio

AL BAR E SERVIÇOS LTDA
Licitante

AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 179/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022
Publicação Nº 4264057

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E57E27292150C06C86F82AFDBCC48FC38DE9D461
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 179/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022
O Prefeito do Município de Itá-SC, torna público que fará realizar licitação, na modalidade Tomada de Preços, no dia 11 de novembro de 
2022, visando a contratação de empresa, no ramo de engenharia ou construção civil, para prestação de serviço de execução de um novo 
espaço para cozinha, copa e depósito a ser realizado no pavilhão do Centro Comunitário de Linha Rio Engano – Itá-SC. As propostas serão 
recebidas até as 08h30min do dia 11 de novembro de 2022 e abertas as 08h30min nesta mesma data. O edital encontra-se disponível no 
site “ita.atende.net” as demais informações poderão ser obtidas diariamente na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e pelo 
telefone (49) 3458-9506. 

Itá-SC, 20 de outubro de 2022.
CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal

http://www.ita.sc.gov.br/
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AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2022
Publicação Nº 4264585

 ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2022
O Prefeito do município de Itá, Estado de Santa Catarina, torna público que realizou Inexigibilidade de Licitação nº 028/2022, em prol da 
empresa FUNDO DE MATERIAIS E PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC, inscrita no CNPJ sob nº 14.284.430/0001-97, objetivando a 
contratação do Fundo de Materiais e Impressos Oficiais SC para prestação de serviços de atividades de publicação de matérias, por meio 
do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina – DOE/SC, pelo período de 12 (doze) meses, em cumprimento as determinações previstas 
em Lei. O município deverá efetuar o pagamento do valor total de R$ 20.143,50 (vinte mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta cen-
tavos). Fundamentação legal: Art. 25, caput da Lei nº. 8.666/93. O edital estará disponível no site “ita.atende.net” após a homologação do 
Processo Licitatório e as demais informações poderão ser obtidas diariamente na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e pelo 
telefone (49) 3458-9506. 

Itá – SC, 20 de outubro de 2022.
CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
PREFEITO MUNICIPAL
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HOMOLOGAÇÃO PL 019/2022 FMS
Publicação Nº 4264506

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7EBF59158B51B6BD0F2BA2EE7F3AFC0BA97DA6EB

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA
Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 18354 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número 

- Minuta - Licitação: 19 codigoCliente: 18354 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561201-1140-IMJJNTRWWOFQD-7 - Emitido por: SILVIANE CARLA MERTINS 20/10/2022 16:05:04 -03:00

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Inexigibilidade
Para Contratação de Serviços

9/2022
Processo Administrativo: 19/2022

Ao Sr(a). Juliana Aparecida Batista tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto
nº 175/2021.

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Inexigibilidade nº. 9/2022, o(s) participante(s):

729949 - AMPLIA CLINICA INTEGRADA LTDA
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 ATENDIMENTO  INDIVIDUAL/ACOMPANHAMENTO
EM NEUROPSICOLOGIA

UNIDADE  360 R$150,00 R$54.000,00

2 ATENDIMENTO  INDIVIDUAL/ACOMPANHAMENTO
EM TERAPIA OCUPACIONAL

UNIDADE  720 R$150,00 R$108.000,00

Total do Fornecedor: R$162.000,00
755494 - STIMULUS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 ATENDIMENTO  INDIVIDUAL/ACOMPANHAMENTO
EM NEUROPSICOLOGIA

UNIDADE  360 R$150,00 R$54.000,00

2 ATENDIMENTO  INDIVIDUAL/ACOMPANHAMENTO
EM TERAPIA OCUPACIONAL

UNIDADE  720 R$150,00 R$108.000,00

Total do Fornecedor: R$162.000,00

Itá, 20 de outubro de 2022.

___________________________________
JULIANA APARECIDA BATISTA

Secretário
Gestora do Fundo de Saúde
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HOMOLOGAÇÃO PL 173/2022
Publicação Nº 4263643

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F8D70BB232EAE0721D72FF27081B97B999ACF9D5

 

MUNICIPIO DE ITÁ
Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2190 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 

Minuta - Licitação: 177 codigoCliente: 2190 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561201-1140-SGUHKYGNKPQBR-6 - Emitido por: SILVIANE CARLA MERTINS 20/10/2022 10:35:31 -03:00

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial
Para Contratação de Serviços

58/2022
Processo Administrativo: 173/2022

Ao Sr(a). Clemor Antônio Battisti tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº
174/2021.

Homologo

Nesta  data  a  referida  decisão  e  constante  da  ata  anexa,  considerando  vencedor  da  licitação,  objeto  da  Pregão  Presencial  nº.  58/2022,  o(s)
participante(s):

428523 - A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 MANUTENÇÃO  EM  PONTO  DE  ILUMINAÇÃO
LUMINÁRIA LED

UNIDADE AL BAR E 
SERVIÇOS 
LTDA

1.200 R$82,00 R$98.400,00

2 MANUTENÇÃO  EM  PONTO  DE  ILUMINAÇÃO
LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO

UNIDADE AL BAR E 
SERVIÇOS 
LTDA

400 R$75,80 R$30.320,00

3 MANUTENÇÃO  EM  PONTO  DE  ILUMINAÇÃO  -
APENAS  SUBSTITUIÇÃO  DE  RELÊ
FOTOELETRÔNICO

UNIDADE AL BAR E 
SERVIÇOS 
LTDA

1.000 R$53,00 R$53.000,00

Total do Fornecedor: R$181.720,00

Itá, 20 de outubro de 2022.

___________________________________
CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI

Prefeito Municipal
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Itaiópolis

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022
Publicação Nº 4263971

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 31EF1B2588BBE9C88A6245EDB9AA3C1A8A650DE9
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO COM MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, SEDIADAS NO MUNICÍPIO OU NA REGIÃO.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura prestação de serviços de horas caminhão prancha e máquinas, para manutenção das 
atividades das estradas vicinais e vias urbanas, bueiros, pontes e demais necessidades junto as Secretarias Municipais de Viação e Obras 
Públicas e Agricultura e Meio Ambiente. Abertura e Julgamento das Propostas: às 08h50 do dia 08/11/2022. Início da Sessão de Disputa 
de Preços: dia 08/11/2022, as 9:00 horas. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Site: www.itaiopolis.sc.gov.br e www.bll.
org.br.

Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2807/2022
Publicação Nº 4264718

DECRETO Nº 2.807, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
APROVA PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI Prefeito do Município de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso VII, artigo 71, combinado com a alínea “h”, inciso I, art. 90, todos da Lei Orgânica do Município, de 03 de abril de 1990, tendo 
em vista as diretrizes estabelecidas pela Lei Municipal nº 270, de 02 de dezembro de 2008, com as alterações dadas pela Lei nº 385, de 10 
de agosto de 2010, conforme disposto na Lei Municipal de nº 271, de 02.12.2008 e ainda de acordo com o estabelecido na Lei nº 704, de 
08 de março de 2016:

DECRETA
Art. 1º Fica aprovado Projeto de Desmembramento do imóvel urbano, de propriedade de MADEIREIRA ITACARBO LTDA com área total 
de 2.098,56m² (dois mil noventa e oito metros e cinquenta e seis decímetros quadrados), situado na Rua Engelberto Linzmeyer esquina 
com a Alois Tyszka, Bairro Bom Jesus, Município de Itaiópolis, registrado no livro nº 2, fls. 01, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de 
Itaiópolis, sob a matrícula nº 21.350, ficando o imóvel fracionado em 03 (três) lotes, com as seguintes dimensões: LOTE 1, com área de 
391,96m² (trezentos e noventa e um metros e noventa e seis decímetros quadrados), LOTE 2, com área de 333,95m² (trezentos e trinta e 
três metros e noventa e cinco decímetros quadrados) e o LOTE 3, com área de 1.372,65m² (mil trezentos e setenta e dois metros e sessenta 
e cinco decímetros quadrados).

Art. 2º Os lotes descritos no Art. 1º, possuem seus limites e confrontações especificados na Planta e Memorial Descritivo, anexos ao pro-
cesso protocolado sob nº 0941 junto à Prefeitura Municipal de Itaiópolis, em 29 de setembro de 2022.

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

Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito do Município de Itaiópolis

GUSTAVO WISZNIEIWSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

DECRETO Nº 2808/2022
Publicação Nº 4264725

DECRETO Nº 2.808, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
APROVA PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI Prefeito do Município de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso VII, artigo 71, combinado com a alínea “h”, inciso I, art. 90, todos da Lei Orgânica do Município, de 03 de abril de 1990, tendo 
em vista as diretrizes estabelecidas pela Lei Municipal nº 270, de 02 de dezembro de 2008, com as alterações dadas pela Lei nº 385, de 10 
de agosto de 2010, conforme disposto na Lei Municipal de nº 271, de 02.12.2008 e ainda de acordo com o estabelecido na Lei nº 704, de 
08 de março de 2016:

http://www.itaiopolis.sc.gov.br/
http://www.bll.org.br
http://www.bll.org.br
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DECRETA
Art. 1º Fica aprovado Projeto de Desmembramento do imóvel urbano, de propriedade de MADEIREIRA ITACARBO LTDA com área total 
de 4.866,00m² (quatro mil oitocentos e sessenta e seis metros quadrados), situado as margens das Ruas Engelberto Linzmeyer, Henrique 
Koenig e Alois Tyszka, Bairro Bom Jesus, Município de Itaiópolis, registrado no livro nº 2, fls. 01, do Registro Geral de Imóveis da Comarca 
de Itaiópolis, sob a matrícula nº 21.349, ficando o imóvel fracionado em 15 (quinze) lotes, com as seguintes dimensões: LOTE 1, com área 
de 313,58m² (trezentos e treze metros e cinquenta e oito decímetros quadrados), LOTE 2, com área de 328,72m² (trezentos e vinte e oito 
metros e setenta e dois decímetros quadrados), LOTE 3, com área de 330,55m² (trezentos e trinta metros e cinquenta e cinco decímetros 
quadrados), LOTE 4, com área de 332,38m² (trezentos e trinta e dois metros e trinta e oito decímetros quadrados), LOTE 5, com área de 
334,21m² (trezentos e trinta e quatro metros e vinte e um decímetros quadrados), LOTE 6, com área de 350,41m² (trezentos e cinquenta 
metros e quarenta e um decímetros quadrados), LOTE 07, com área de 495,47m² (quatrocentos e noventa e cinco metros e quarenta e 
sete decímetros quadrados), LOTE 8, com área de 253,50m² (duzentos e cinquenta e três metros e cinquenta decímetros quadrados), LOTE 
9, com área de 254,29m² (duzentos e cinquenta e quatro metros e vinte e nove decímetros quadrados), LOTE 10, com área de 267,23m² 
(duzentos e sessenta e sete metros e vinte e três decímetros quadrados), LOTE 11, com área de 384,44m² (trezentos e oitenta e quatro 
metros e quarenta e quatro decímetros quadrados), LOTE 12, com área de 391,50m² (trezentos e noventa e um metros e cinquenta decí-
metros quadrados), LOTE 13, com área de 284,79m² (duzentos e oitenta e quatro metros e setenta e nove decímetros quadrados), LOTE 
14, com área de 257,64m² (duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e quatro decímetros quadrados) e o LOTE 15, com área de 
287,29m²(duzentos e oitenta e sete metros e vinte e nove decímetros quadrados).

Art. 2º Os lotes descritos no Art. 1º, possuem seus limites e confrontações especificados na Planta e Memorial Descritivo, anexos ao pro-
cesso protocolado sob nº 0942 junto à Prefeitura Municipal de Itaiópolis, em 29 de setembro de 2022.

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

Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito do Município de Itaiópolis

GUSTAVO WISZNIEIWSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças

DECRETO Nº 2809/2022
Publicação Nº 4264729

DECRETO Nº 2.809, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
APROVA PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI Prefeito do Município de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso VII, artigo 71, combinado com a alínea “h”, inciso I, art. 90, todos da Lei Orgânica do Município, de 03 de abril de 1990, tendo 
em vista as diretrizes estabelecidas pela Lei Municipal nº 270, de 02 de dezembro de 2008, com as alterações dadas pela Lei nº 385, de 10 
de agosto de 2010, conforme disposto na Lei Municipal de nº 271, de 02.12.2008 e ainda de acordo com o estabelecido na Lei nº 704, de 
08 de março de 2016:

DECRETA
Art. 1º Fica aprovado Projeto de Desmembramento do imóvel urbano, de propriedade de MADEIREIRA ITACARBO LTDA com área total de 
2.036,00m² (dois mil e trinta e seis metros quadrados), situado na Rua Engelberto Linzmeyer esquina com a Rua Henrique Koenig, Bairro 
Bom Jesus, Município de Itaiópolis, registrado no livro nº 2, fls. 01, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Itaiópolis, sob a matrícula 
nº 21.348, ficando o imóvel fracionado em 06 (seis) lotes, com as seguintes dimensões: LOTE 1, com área de 331,19m² (trezentos e trinta 
e um metros e dezenove decímetros quadrados), LOTE 2, com área de 303,58m² (trezentos e três metros e cinquenta e oito decímetros 
quadrados), LOTE 3, com área de 288,51m² (duzentos e oitenta e oito metros e cinquenta e um decímetros quadrados), LOTE 4, com área 
de 273,43m² (duzentos e setenta e três metros e quarenta e três decímetros quadrados), LOTE 5, com área de 258,36m² (duzentos e 
cinquenta e oito metros e trinta e seis decímetros quadrados) e o LOTE 6, com área de 580,93m² (quinhentos e oitenta metros e noventa 
e três decímetros quadrados).

Art. 2º Os lotes descritos no Art. 1º, possuem seus limites e confrontações especificados na Planta e Memorial Descritivo, anexos ao pro-
cesso protocolado sob nº 0943 junto à Prefeitura Municipal de Itaiópolis, em 29 de setembro de 2022.

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

Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito do Município de Itaiópolis

GUSTAVO WISZNIEIWSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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DECRETO Nº 2810/2022
Publicação Nº 4264735

DECRETO Nº 2.810, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
APROVA PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI Prefeito do Município de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso VII, artigo 71, combinado com a alínea “h”, inciso I, art. 90, todos da Lei Orgânica do Município, de 03 de abril de 1990, tendo 
em vista as diretrizes estabelecidas pela Lei Municipal nº 270, de 02 de dezembro de 2008, com as alterações dadas pela Lei nº 385, de 10 
de agosto de 2010, conforme disposto na Lei Municipal de nº 271, de 02.12.2008 e ainda de acordo com o estabelecido na Lei nº 704, de 
08 de março de 2016:

DECRETA
Art. 1º Fica aprovado Projeto de Desmembramento do imóvel urbano, de propriedade de Emerson Luiz Boldori e seu cônjuge Alexandra 
Maria Peruzzolo Boldori, com área total de 1.785,52m² (mil setecentos e oitenta e cinco metros e cinquenta e dois decímetros quadrados), 
situado na Rua Walentin Rodycz, Centro, Município de Itaiópolis, registrado no livro nº 2, fls. 01, do Registro Geral de Imóveis da Comarca 
de Itaiópolis, sob a matrícula nº 16.989, ficando o imóvel fracionado em 03 (três) lotes, com as seguintes dimensões: LOTE 1, com área de 
611,42m² (seiscentos e onze metros e quarenta e dois decímetros quadrados), LOTE 2, com área de 607,64m² (seiscentos e sete metros 
e sessenta e quatro decímetros quadrados) e o LOTE 3, com área de 566,46m² (quinhentos e sessenta e seis metros e quarenta e seis 
decímetros quadrados).

Art. 2º Os lotes descritos no Art. 1º, possuem seus limites e confrontações especificados na Planta e Memorial Descritivo, anexos ao pro-
cesso protocolado sob nº 1025 junto à Prefeitura Municipal de Itaiópolis, em 18 de outubro de 2022.

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

Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito do Município de Itaiópolis

GUSTAVO WISZNIEIWSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 1247/2022
Publicação Nº 4264680

PORTARIA Nº 1.247, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1999 e;

Considerando a constatação de pequeno equívoco material encontrado na Portaria 1.220/2022:

RESOLVE
Retificar a Portaria nº 1.220/2022:
Onde se Lê: Portaria nº 1.220, de 10 de agosto de 2022.
Leia-se: Portaria nº 1.220, de 10 de outubro de 2022.

Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1248/2022
Publicação Nº 4264684

PORTARIA Nº 1.248, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1999 e;

Considerando a constatação de pequeno equívoco material encontrado na Portaria 1.238 de 18 de outubro de 2022:

RESOLVE
Retificar a Portaria nº 1.238, de 18 de outubro de 2022:
Onde se Lê: “[...] tornando sem efeito a Portaria nº 1.204, de 31 de dezembro de 2022 [...]”.
Leia-se: “[...] tornando sem efeito a Portaria nº 1.204, de 31 de dezembro de 2021 [...]”.
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Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1249/2022
Publicação Nº 4264685

PORTARIA Nº 1.249, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, com fundamento no artigo 52, inciso VII, 
da Lei Complementar nº 001, de 01 de março de 1992:
RESOLVE

Fica declarada, a contar de 20 de outubro de 2022, a vacância do cargo de ADVOGADO em decorrência da não apresentação para a tomada 
de posse do candidato aprovado no concurso público, VINICIUS TEIXEIRA BRESSAN nomeado pela Portaria nº 1.056, de 22 de agosto de 
2022, para assumir, dentro do prazo legal, o cargo de Advogado, com carga horária de 40 horas semanais, na Prefeitura do Município de 
Itaiópolis.

Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito do Município de Itaiópolis

PORTARIA Nº 1250/2022
Publicação Nº 4264688

PORTARIA Nº 1.250, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 71, inciso VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, nos termos do artigo 55, da Lei Municipal nº 
053, de 22 de outubro de 2002, com as alterações dadas pela Lei Complementar nº 075, de 05 de maio de 2020 e;
Considerando a apresentação de Atestado Médico junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, em 20 de outubro 
de 2022, bem como a servidora pública municipal Sandra Levandovski Rech deverá se submeter à perícia médica do município:

RESOLVE
Prorrogar até 17 de dezembro de 2022, ou até a data contida não laudo da perícia médica do Município, o auxílio-doença concedido pela 
Portaria nº 498, de 03 de março de 2022, para a servidora pública municipal SANDRA LEVANDOVSKI RECH, Professora de Arte, com carga 
horária de 40 horas semanais, lotada nas Escolas Municipais Renascer e Bom Jesus.

Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1251/2022
Publicação Nº 4264690

PORTARIA Nº 1.251, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, com base no inciso IX, do artigo 37, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos da Lei nº 052, de 14 de dezembro de 1994;
Considerando a demanda por servidores nas diversas Secretarias Municipais, especialmente na Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
Considerando que todos os vínculos temporários de serviço devem consignar prazo final, porquanto devem justificar a temporariedade e o 
excepcional interesse público;
Considerando a prorrogação do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, através do Decreto nº 2.616, de 13 de 
dezembro de 2021 e;
Considerando que a servidora pública municipal Sandra Levandovski Rech se encontra em auxílio-doença:

RESOLVE
Prorrogar até 17 de dezembro de 2022 ou até a data contida no laudo da perícia médica, os efeitos da Portaria nº 507, de 04 de março de 
2022, que admitiu MARIA HELENA SOETHE, PROFESSORA DE ARTE com carga horária de 10 horas semanais, para atuar em vaga vinculada 
na ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, em substituição a servidora Sandra Levandovski Rech, que se encontra em auxílio-doença.

Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1252/2022
Publicação Nº 4264693

PORTARIA Nº 1.252, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, com base no inciso IX, do artigo 37, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos da Lei nº 052, de 14 de dezembro de 1994;
Considerando a demanda por servidores nas diversas Secretarias Municipais, especialmente na Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
Considerando que todos os vínculos temporários de serviço devem consignar prazo final, porquanto devem justificar a temporariedade e o 
excepcional interesse público;
Considerando a prorrogação do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, através do Decreto nº 2.616, de 13 de 
dezembro de 2021 e;
Considerando que a servidora pública municipal Sandra Levandovski Rech se encontra em auxílio-doença:

RESOLVE
Prorrogar até 17 de dezembro de 2022 ou até a data contida no laudo da perícia médica, os efeitos da Portaria nº 506, de 04 de março de 
2022, que admitiu MARIA HELENA SOETHE, PROFESSORA DE ARTE com carga horária de 30 horas semanais, para atuar em vaga vinculada 
na ESCOLA MUNICIPAL RENASCER, em substituição a servidora Sandra Levandovski Rech, que se encontra em auxílio-doença.

Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 019/2022 CARGO TÉCNICO EM RADIOLOGIA CLASSIFICAÇÃO FINAL E 
HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 4264216

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 019/2022
CARGO TÉCNICO EM RADIOLOGIA
CLASSIFICAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FINAL NOME PONTUAÇÃO
01 Gilceli de Paula Bilek 100
02 Maicom Johnn Moro 30
03 Larissa Lopes 00

Itaiópolis, 20 de outubro de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito do Município de Itaiópolis

fundo muniCiPal de Saúde de itaióPoliS

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055158 - PROMEFARMA
Publicação Nº 4264494

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 54C5B8CD74D0A082E6867F816755BA0E53FD4A94
Extrato de publicação de adesão a Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 0015/2022 realizado pelo Consórcio Interfe-
derativo Santa Catarina - CINCATARINA que tem como objeto aquisição de Medicamentos, Suplementos Alimentares e Correlatos. O Fundo 
Municipal de Saúde de Itaiópolis torna público a adesão a Ata de Registro de Preços Nº AT21CIN055158 para aquisição de 112 unidades 
de Metformina cloridrato, associada a vildagliptina, 1 G + 50 mg (CIM9435). Valor unitário R$ 2,6560. Valor total R$ 297,47. Itaiopolis/SC, 
20/10/2022. André Gustavo Cubas Silva – Secretário Municipal da Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 10/2022
Publicação Nº 4263509

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8AB924463C70C9D6021D40EE5ECB2D97358F5F37
Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio. Pregão Eletrônico nº 10/2022. objeto: Aquisição de materiais de consumo, películas de raio x 
filme dry 20 x 25 DI-HT Fujifilm para Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio. Data para recebimento das propostas até às 10:00horas 
do dia 08 de Novembro de 2022. Exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico no site www.bllcompras.org.br Data e hora para sessão 
dos lances: dia 08 de Novembro de 2022 às 13:30horas. O Edital estará à disposição dos interessados no site da Prefeitura de Itaiópolis 
www.itaiopolis.sc.gov.br. Maiores informações no fone 047 3652 1893/1787. Itaiopolis, 20/10/2022. Alice Andrzejewski Wojciechowski – 
Administradora Hospitalar.

http://www.bllcompras.org.br
http://www.itaiopolis.sc.gov.br
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Itapema

Prefeitura

EXTRATO DE REABERTURA 07.043.2022
Publicação Nº 4264701

REABERTURA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.043.2022

O Município de Itapema torna público que serão recebidas as "Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, a partir das 12:00 (doze 
horas) do dia 24(vinte e quatro) de outubro de 2022, até as 12:59 (doze horas e cinquenta e nove minutos) do dia 07(sete) de novembro 
de 2022, através do sistema disponibilizado no endereço eletrônico http://comprasbr.com.br. Na mesma data (12/08/2022) às 13:00 horas, 
será iniciada a abertura das “Propostas de Preços” da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.043.2022, do Tipo "MENOR 
PREÇO POR ITEM” para Registro de Preços – Aquisição de tablet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades 
de Saúde de Itapema, conforme especificações descritas no anexo I do Edital Nº. 07.043.2022.

1– DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 com suas alterações, a Lei Fe-
deral nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o Decreto Federal nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019, os Decretos Municipais nº. 126/2006 e 
127/2006, e a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com as alterações contidas na Lei Complementar nº 147 de 07 de 
agosto de 2014 e, demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

1.2 – Os órgãos contemplados nesta licitação não se obrigam a adquirir das licitantes vencedoras os itens relacionados, nem as quanti-
dades previstas no Anexo I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade 
de condições, o beneficiário da Ata de Registro de Preços terá preferência, nos termos do Artigo 15, § 4º da Lei nº 8.666/93 e alterações.

1.3 – Se no decorrer da Ata de Registro de Preços ficar comprovado que os preços registrados são incompatíveis com os fixados por ór-
gãos oficiais ou com os praticados no mercado, a Administração reserva-se o direito de aplicar o disposto no artigo 24 inciso VII da Lei nº 
8.666/93 e alterações, efetuando a contratação direta, por valor não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. Tal comprovação 
será feita através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado. Este procedimento será adotado após o cumprimento do disposto no item 
14.2 deste Edital.

1.4 – O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma da minuta constante do Anexo V e 
nas condições previstas neste Edital.

1.5 – A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

2 – OBJETO
2.1 – Registro de Preços – Aquisição de tablet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde de 
Itapema, conforme especificações descritas no anexo I do Edital Nº. 07.043.2022.

2.2 – Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site Compras BR – Portal de Licitações: http://comprasbr.
com.br.

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
3.1 – Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da Lei para os fins do objeto pleitea-
do e estejam devidamente cadastrados e credenciados no Portal de Licitações Compras BR, que atuará como órgão provedor do Sistema 
Eletrônico.

3.2 - Não será admitida a participação de:
a) empresas que tenham sido declaradas inidôneas, suspensas e impedidas para licitar ou contratar por ato do Poder Público, em quaisquer 
de seus órgãos, ainda que descentralizados, sendo verificada tal restrição no site: www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.
b) empresas cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação;
c) empresas reunidas em consórcio e que sejam controladas, coligadas ou subsidirários entre si;
3.2.1 - A não observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento se sujeita às pena-
lidades cabíveis.

3.3 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

3.4 - Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Portal de Licitações através do site “http://comprasbr.com.br”.

3.5 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema 
eletrônico.

3.6 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Itapema, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

http://comprasbr.com.br/
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3.7 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a presunção 
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES
4.1 - Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, as licitantes deverão, até a data e hora marcadas para recebimento das propostas, 
cadastrar a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico ( http://comprasbr.com.br).
4.1.1 - A proposta comercial deverá ser cadastrada, contemplando os subitens a seguir:
a) conter, em campo próprio do sistema, o preço unitário e total, sendo que:
a.1) no preço cotado já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações tra-
balhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, carga, descarga e deslocamentos e outras quaisquer 
que incidam sobre a contratação;
b) conter, em campo próprio destinado à descrição detalhada do objeto ofertado, a especificação complementar do objeto cotado;
c) conter a marca do(s) produto(s) cotado(s);
d) Para efeitos de cotação, será permitido, no máximo, a utilização de 03 (três) casas decimais após a vírgula.

4.1.2 - A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação.

4.2 - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.3 - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes 
e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública.

4.4 - Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Pregoeiro(a), pelo sistema, ou de sua 
desconexão.

4.5 - Caso haja omissão, na proposta, dos prazos de sua validade e/ou de garantia, aplicar-se-ão os prazos estipulados neste edital.

4.6 - Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total do item cotado, será considerado, para fins de julgamento das propostas, o 
primeiro.

4.7 - A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos.

4.8 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual DEVERÃO declarar que atendem aos requisitos do 
art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema.

4.9 – A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente, exceto no que tange a questões meramente 
formais, que serão analisadas e decididas caso a caso.

4.10 - O pagamento será efetuado através de Depósito na Conta Bancária (PREFERENCIALMENTE da CAIXA E. FEDERAL) indicada na Nota 
Fiscal, até o 30º (trigésimo) dia após a entrega da referida Nota Fiscal na Secretaria de Finanças acompanhada da Autorização de Forneci-
mento e com o devido aceite.

4.11 – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O fornecimento deverá ser realizado em até 15(quinze) dias contados após o recebimento da Autoriza-
ção de Fornecimento, sob pena de incorrer nas sanções e penalidades previstas neste Edital, e deverá ser entregue conforme a quantidade 
e condições estabelecidas na Autorização de Fornecimento. A Proponente vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os produtos 
que forem recusados por estar danificados ou que não estiverem de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos;

4.12 - Todo(s) o(s) produto(s) cotado(s) deverá(ão) constar na embalagem data de validade de no mínimo 12(doze) meses. A licitante 
vencedora tem a obrigação de efetuar a troca dos produtos que forem vencer durante a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo co-
municada com 90(noventa) dias de antecedência ao vencimento.

4.13 – As empresas deverão apresentar um destes materiais: Catalogo, Folder ou Manual Técnico do Item.

4.14 – O documento referente ao subitem 4.13 deverá ser anexado no campo denominado Catálogo, que estará disponível no Portal Com-
prasbr.

5 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 – Os documentos de habilitação abaixo relacionados deverão ser OBRIGATORIAMENTE inseridos por todos os licitantes interessados 
no Portal de Compras (http://comprasbr.com.br), no ato de cadastramento da proposta, em conformidade ao art. 26 do Decreto Federal 
10.024/2019, sob pena de inabilitação.
5.1.1 – Os documentos relativos a habilitação só estarão disponíveis após o encerramento da disputa do Pregão.

5.2 – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
5.2.1 – Sociedades Empresárias em Geral: contrato social em vigor e última alteração ou Contrato social em vigor consolidado, se houver, 
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado, apresentada na forma da Lei n. 6.404/76, de 15-12-1976;
5.2.2 – Sociedades Simples: inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercício, devidamente registrado; e
5.2.3 – Sociedades Anônimas: ata da Assembléia-Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembléia-Geral que elegeu seus 

http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
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administradores, comprovadas por meio de publicação legal, apresentada na forma da Lei n. 6.404/76, de 15-12-1976;
5.2.3.1 – Na apresentação do estatuto, contrato social ou inscrição do ato constitutivo em vigor e última alteração, se houver, deverá cons-
tar, além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado;

5.2.4- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo constante 
do Anexo VI deste Edital, assinado por quem de direito;

5.2.5 – Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27-10-1999. modelo anexo III.

5.2.6 - Declaração de habilitação, conforme modelo apresentado no Anexo II, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos no item 5 deste Edital, bem como que seu ato constitutivo é vigente.

5.3 – REGULARIDADE FISCAL

5.3.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta dias).

5.3.2 - Prova de Regularidade para com a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, através de Certidão Conjunta, 
conforme Decreto nº 5.512 de 15 de agosto de 2005, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar 
expressamente no corpo da certidão o seu prazo de validade.

5.3.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativa a todos os tributos de competência estadual, com data de emissão não 
superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar seu prazo de validade, expressamente, no corpo da mesma;

5.3.4 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante certidão emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a 
empresa.

5.3.5 – Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), administrado pela CEF – Caixa Econômica Federal, 
com data de emissão não superior a 31 (trinta e um) dias, quando não constar expressamente no corpo da certidão seu prazo de validade.

5.3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela 
Lei nº 12.440, de 2011). OBS: A obtenção da certidão, eletrônica e gratuita, encontra-se disponível no site www.tst.jus.br e em todos os 
demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).

5.4 – REGULARIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

5.4.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Concordata, emitida pelo Cartório distribuidor da Comarca da sede da licitante, 
com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, apresentar juntamente, certidão de registros cadastrados no sistema EPROC, no 
modelo “Falência, Concordata e Recuperação Judicial.

5.4.1.1 – Considerando a implantação do sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, a certidão do modelo 
"Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverá ser solicitada tanto no sistema EPROC quando no SAJ (a mesma deverá estar dentro 
do seu prazo de validade). As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.

5.4.1.2 – Apresentar, facultativamente, juntamente com a certidão exigida no item 5.4.1, documento emitido pelo órgão judiciário compe-
tente, que relacione os distribuidores que na Comarca de sua Sede tem atribuição para sua expedição.

5.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.5.1 – Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter disponibilizado produto(s) da natureza da presente licitação, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, 
nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos e a qualidade do(s) produto(s).

5.6 - HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006.

5.6.1 - As licitantes que se enquadram como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006, deverão comprovar essa condição mediante apresentação 
de certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, 
de 30/04/2007, certidão essa que deverá ser encaminhada ao Pregoeiro.
5.6.2 - Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), enquadrada na forma da Lei Complementar 
123/2006 e IN 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC).
5.6.3 - Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de ME/EPP, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que 
não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve identificar-se como tal no Portal de Licitações, para usufruir dos 
benefícios previstos na referida LC 123/2006.
5.6.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
5.6.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação.

http://www.tst.jus.br/
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5.6.6 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência do direito à contratação, sem pre-
juízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.7 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará na inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a 
concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo nos casos previstos em Lei.

5.8 - Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar com o mesmo n° de CNPJ e endereço.

6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E SESSÃO DE JULGAMENTO
6.1 - Encerrado o prazo de recebimento das propostas o pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário 
previstos neste Edital, verificando a validade das propostas conforme exigências do edital.

6.2 - Será desclassificada a proposta que:
a) Deixar de atender alguma exigência deste edital;
b) Oferecer vantagem não prevista neste edital ou ainda preço e/ou vantagem baseada em propostas das demais licitantes.
c) Fizer a cotação de valor superior ao “valor máximo” de cada item.

6.3 - FORMULAÇÃO DE LANCES

6.3.1 - Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico, no dia e horário infor-
mados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
de valor correspondente ao Menor Preço / Por Item.

6.3.2 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

6.3.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

6.3.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

6.3.5 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.3.6 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quan-
do houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.3.6 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre 
que houver lances enviados nesse período de prorrogação.

6.3.7 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

6.3.8 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de 
apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.3.9 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.3.10 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada 
a identificação do licitante.

6.3.11 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.3.12 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação.

6.3.13 - O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido neste Edital e seus anexos.

6.3.14 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.3.15 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de 
lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.3.16 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco 
por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance será considerada empatada com a primeira colocada.
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6.3.17 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente 
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto.

6.3.18 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.3.19 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos inter-
valos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.

6.3.20 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, 
de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

6.3.20.1 - No país;
6.3.20.2 - Por empresas brasileiras;
6.3.20.4 - Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.3.20.5 - Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

6.3.21 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

6.3.22 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 
das previstas neste Edital.

6.3.23 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.3.24 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7 – JULGAMENTO FINAL
7.1- Após finalizada a sessão de lances, o Pregoeiro divulgará o vencedor provisório, e as propostas desclassificadas se houverem.

7.2 - Na hipótese da proposta de menor valor desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, ve-
rificando a sua aceitabilidade e procedendo na ordem de classificação, segundo o critério do Menor Preço e assim sucessivamente até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital.

7.3 - Será desclassificada a proponente que após a etapa de lances, apresentar preços manifestamente inexequíveis.

7.4 – A proposta de preços atualizada com o último lance deverá ser enviada digitalizada no prazo de até no mínimo 02 (duas) horas após 
a etapa de lances, para o e-mail: pregaoeletronico@itapema.sc.gov.br.

8 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DOS RECURSOS E PENALIDADES
8.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar escla-
recimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente Pregão.

8.2 – No prazo descrito no item 8.1, as impugnações ao Edital deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, mediante petição a ser enviada para o 
sistema ComprasBr ou protocolada junto à Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras e Licitações, situada à Av. 
Nereu Ramos, nº 134, Bairro Centro, Itapema/SC., em dias úteis, no horário das 12:00 às 18:00 horas.

8.2.1 - As respostas às impugnações solicitadas serão disponibilizadas no sistema eletrônico Comprasbr.

8.3 – Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com 
registro da síntese das suas razões, através de formulário próprio do Portal de Licitações.

8.4 – A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão do direito de recurso.

8.5 - Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo o licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor 
recurso, através de formulário próprio do Portal de Licitações, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.
8.5.1- A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam re-
vistos pelo(a) Pregoeiro(a).

8.6 - A licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo(a) Pregoeiro(a), disporá do prazo de 03 (três) dias 
para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, 
ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias.

8.7 - Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado 
melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da sessão pública do pregão.

mailto:pregaoeletronico@itapema.sc.gov.br
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8.8 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo(a) 
Pregoeiro(a) ao vencedor.

8.9 - O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo.

8.10 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.11 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou 
entregues pessoalmente.

8.12 – As razões do recurso poderão ser protocoladas deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, mediante petição a ser enviada para o sistema 
ComprasBr ou protocolada junto à Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Compras e Licitações, situada à Av. Nereu Ramos, nº 
134, Bairro Centro, Itapema/SC., em dias úteis, no horário das 12:00 às 18:00 horas.

9 – HOMOLOGAÇÃO

9.1 – Em não sendo interposto recurso, caberá à Autoridade competente fazer a homologação do processo. Caso haja recurso, a homolo-
gação do processo pela Autoridade competente somente ocorrerá após deliberação sobre o mesmo.

10 – CONTRATAÇÃO

10.1 – A Secretaria de Administração, através da Diretoria de Compras e Licitações, emitirá Autorização de Fornecimento, sempre que soli-
citado pelas Secretarias, respeitando os quantitativos a serem contratados.

10.2 – A convocação do fornecedor, pela Secretaria de Administração sempre será formalizada pelo responsável da Secretaria requisitante 
e conterá o local em que deverão comparecer para retirar a respectiva Autorização de Fornecimento, ou a mesma poderá encaminhar a 
Autorização de Fornecimento por e-mail, ficando responsável assim pelo controle do recebimento do e-mail.

10.3 – O fornecedor convocado na forma do item anterior que não comparecer, não retirar a Autorização de Fornecimento no prazo estipu-
lado ou não cumprir as obrigações estabelecidas no edital, estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

10.3.1 – Quando comprovada uma dessas hipóteses, deverá notificar o fornecedor convocado e ainda não sendo cumprida as obrigações 
estabelecidas no Edital a Secretaria deverá comunicar a ocorrência à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e solicitar indicação do 
próximo fornecedor a ser destinada a Autorização de Fornecimento, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de 
penalidades.

10.4 – Quaisquer alterações nos dados cadastrais deverão ser informadas ao Município pelos e-mails compras@itapema.sc.gov.br.

11 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 – Constatada qualquer infração às Cláusulas do Edital e do contrato decorrente deste processo licitatório, poderá a Administração, a 
seu critério, resguardados os procedimentos legais, aplicar as sanções administrativas, isolada ou cumulativamente, previstas nos seguintes 
textos legais:
11.1.1 – Decretos Municipais nº 126/2006 e 127/2006.
11.1.2 – Capítulo IV – Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial (artigos 81 até 108), da Lei nº 8.666/93 e alterações.

11. 2 – Independente das penalidades acima previstas, poderá a Administração aplicar multa aos infratores, conforme disposto na Cláusula 
Nona – Das Penalidades, do contrato, cuja minuta encontra-se no Anexo IV deste Edital.

11.3 – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

11.4 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive respon-
sabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

12 – DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Itapema, revogá-la, no todo ou em parte, 
por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação me-
diante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

12.2 – As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de Itapema não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

12.3 – A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata des-
classificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis.

12.4 – Contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

mailto:compras@itapema.sc.gov.br
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12.5 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública.

12.6 – As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, 
sob pena de desclassificação/inabilitação.

12.7 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas a favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que 
não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

12.8 – A participação da proponente nesta licitação implica no conhecimento e na aceitação de todos os termos deste Edital e seus Anexos.

12.9 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão 
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseq-ente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

13 – FORO, PREGOEIRO E ANEXOS

13.1 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o local da realização do certame, 
considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro, ou seja, foro da Comarca de Itapema/SC.

13.2 – A Pregoeira designada para o presente Pregão Eletrônico é a servidora Máxima Patricia Bragança Martins, nomeada pela Portaria 
nº. 325/2014, de 16 de maio de 2014.

13.3 – Integram este Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Declaração de Habilitação;
Anexo III – Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do Art. 7º da C.F.
Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo V – Declaração de Microempresa;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de fatos impeditivos.

13.4 – O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora em cada item, integrarão o contrato, independente-
mente de transcrição.

Itapema/SC, 20 de outubro de 2022.
Alexandre Furtado Kons dos Santos
Secretário Municipal de Saúde de Itapema

ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.043.2022
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
1.1 – Registro de Preços – Aquisição de tablet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde de 
Itapema, conforme especificações descritas no anexo I do Edital Nº. 07.043.2022.
ITEM DESCRITIVO QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 Tablet, conforme descritivo 
do Apêndice I 100 R$ 1.385,44 R$ 138.544,00

 APÊNDICE I
TERMO DE REFERENCIA
FAZER DOWNLOAD PELO SITE
Claudia V. Carniel
Diretora
Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.043.2022

DECLARO para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.043.2022, que esta entidade atende plena-
mente os requisitos necessários à habilitação, que seu ato constitutivo é vigente, possuindo toda a documentação comprobatória exigida 
na Cláusula 5 do edital convocatório.

________________, em ____ de________ de 2022.
Carimbo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III

obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da participante do PREGÃO ELETRÔNICO.

Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.043.2022

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar no processo licitatório Edital Nº 
07.043.2022, da Prefeitura Municipal de Itapema/SC, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Cidade, ___ de ________ de 2022.

Representante legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00/2022
PREGÃO ELETRÔNICO No 07.043.2022

Aos xxx de xxx de 2022 (dois mil e vinte e dois), no Paço Municipal, a Secretaria Municipal de Administração por seus representantes no-
meados, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, e das demais normas legais aplicáveis, em face 
da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 07.043.2022 - Ata de julgamento de preços, homologada pelo Exma. 
Sra. Prefeita Municipal NILZA NILDA SIMAS às fls. ..... , RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo 
I do Edital 07.043.2022, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram 
classificadas no certame acima numerado.
Detentor da Ata:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1- Registro de Preços – Aquisição de tablet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde de Itape-
ma, conforme especificações descritas no anexo I do Edital Nº. 07.043.2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o órgão contemplado nesta Ata não estará obrigado a adquirir os materiais 
referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar 
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de algu-
ma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A presente ata de registro de preços poderá ser usada por todos outros órgãos não previstos na presente licitação, desde que autorizados 
pela Secretaria Municipal de Administração.

2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo informado, de acordo com a respectiva 
classificação:

Item Especificação Unid. Quant. Preço Unit. Preço Total

1

3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Eletrônico 
Nº 07.043.2022 - que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

1. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O fornecimento deverá ser realizado em até 15(quinze) dias contados após o recebimento da Autorização 
de Fornecimento, sob pena de incorrer nas sanções e penalidades previstas neste Edital, e deverá ser entregue conforme a quantidade e 
condições estabelecidas na Autorização de Fornecimento. A Proponente vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os produtos 
que forem recusados por estar danificados ou que não estiverem de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos;A Proponente ven-
cedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os produtos que forem recusados por estar danificados ou que não estiverem de acordo 
com o disposto neste Edital e seus anexos;

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
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1. O pagamento será efetuado através de Depósito na Conta Bancária (PREFERENCIALMENTE da CAIXA E. FEDERAL) indicada na Nota 
Fiscal, até o 30º (trigésimo) dia após a entrega da referida Nota Fiscal na Secretaria de Finanças acompanhada da Autorização de Forneci-
mento e com o devido aceite.

1.1 - Após esta data, será aplicado sobre os respectivos valores o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE, pró-rata, do mês 
imediatamente anterior.

2. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penali-
dade ou inadimplência contratual, não caracterizando atraso por parte do Município.

3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. O fornecimento dos produtos só estará caracterizado mediante a apresentação da Nota Fiscal com aceite no verso.

2. A contratada ficará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.

3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital que precedeu a presente Ata, os produtos 
apresentados serão devolvidos ao fornecedor, para substituição, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, independentemente das penali-
dades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Cumprir todas as disposições constantes do Pregão Eletrônico Nº 07.043.2022 e seus Anexos;

2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação de cada fornecimento desta Licitação;

3. Manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação que lhe foram exigidas na licitação;

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

2. Fiscalizar, com pessoal próprio e em conjunto com os demais órgãos fiscalizadores, as condições dos produtos fornecidos.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

1. A recusa injustificada de entrega do objeto desta licitação pela empresa com proposta classificada na licitação e indicada para registro dos 
respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciadas nos Decretos Municipais nº 126/2006 e 127/2006, na Lei nº 10.520/02 
e, subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93, e alterações, a critério da Administração.

2. Pela inexecução total ou parcial dos serviços contratados a Administração poderá aplicar, à detentora da ata, as seguintes penalidades, 
sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

2.1. Multa:

2.1.1. De 2% (dois por cento) do valor da Autorização de Fornecimento, para cada entrega não realizada, por culpa da Contratada.

2.1.2. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da ata, podendo, entretanto, 
conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente.

2.1.3. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas nos De-
cretos Municipais nºs. 126/2006 e 127/2006, na Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente na Lei n° 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocor-
rência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações ou de redução dos preços praticados no 
mercado.

1.1 – Mesmo na ocorrência da situação prevista no subitem anterior, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, se julgar convenien-
te, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

2 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser 
pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, para alteração 
por aditamento do preço constante da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo requisitante consoante o disposto no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações e demais normas pertinentes.

2. A cada fornecimento do objeto será emitido recibo, nos termos do artigo 73, II, “b”, da Lei nº 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada 
pela administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

1.1. Pela Administração, quando:

1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

1.1.2. A detentora não retirar a Autorização do Fornecimento dos serviços no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justifi-
cativa;

1.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;

1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificada pela Administração;

1.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 1.1 será feita pessoalmente ou por correspondência 
com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

1.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do 
Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da publicação.

1.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Regis-
tro de Preços.

1.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS

1. A emissão das Autorizações de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo órgão 
requisitante, quando da solicitação dos itens.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Integram esta Ata, o Edital Nº 07.043.2022 e as propostas da empresa classificada no referido certame.

2. Fica eleito o foro da Comarca de Itapema/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis nº Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e alterações, Decretos Municipais nº 
126/2006 e 127/2006 e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações e demais normas aplicáveis.

4. Os gestores e sub-gestores desta Ata serão:

Local, _____(_____________) de _____________ de 2022.

NILZA NILDA SIMAS
Prefeita de Itapema
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ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO No 07.043.2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E EPP

(NOME DA EMPRESA)________________, CNPJ nº ________/____ - __, com sede na __________, (endereço completo) por intermédio 
de seu representante legal, para os fins da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.043.2022, DECLARA expressamente, sob as penalidades 
cabíveis, que:

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a LEI Complementar 123/2006.

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências pos-
teriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;

________________ , ___de________ de 2022.

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: ________________________________
Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ______________________
Telefone, fax e e-mail para contato: ______________________________

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO No 07.043.2022

Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro __________, cidade _______________, estado 
________________________, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou enti-
dade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Declara, também, que está obrigada sob as penas da 
lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação. Por ser a expressão da verdade, firmamos a 
presente declaração.

Itapema, __(_____________) de ______________ de 2022.

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: ________________________________
Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ______________________
Telefone, fax e e-mail para contato: ______________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 118.2022
Publicação Nº 4264834

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPEMA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2022
PROCESSO Nº 131/2022

DO OBJETO: Aquisição de kit’s de equipamentos e materiais para implantação do Projeto "Espaço Maker", para atender as Unidades Esco-
lares da Rede Municipal de Ensino de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital Nº. 07.055.2022.
CONTRATADA: NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA – ME
CPF: 35.587.889/0001-30

DO VALOR: O valor global do presente termo é de R$ 174.960,00 (cento e setenta e quatro mil, novencentos e sessenta reais).
DO PRAZO: O prazo contratual é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do presente contrato.
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2022.

Itapema, 20 de outubro de 2022.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.068.2022 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO INDIVIDUAIS(BODY WORN CAMERA) E ESTAÇÃO(DOCK STATIONS) 
COMPUTADORIZADAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

Publicação Nº 4264898

Estado de Santa Catarina
Município de Itapema
EDITAL DE LICITAÇÃO

O Município de Itapema, torna público a abertura do:
Pregão Eletrônico nº. 07.068.2022
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para locação de câmeras de vídeo individuais(Body Worn Camera) e estação(Dock 
Stations) computadorizadas, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos 
estimados constantes no Anexo I do Edital Nº.07.068.2022.
Data de início do recebimento das propostas de preço e documentos de habilitação: A partir das 12:00 (doze horas) do dia 21 (vinte e um) 
de outubro de 2022.
Data final para recebimento das propostas de preço e documentos de habilitação: Até às 12:59 (doze horas e cinquenta e nove minutos) 
do dia 04 (quatro) de novembro de 2022.
Data de Abertura das Propostas e etapa de lances: às 13:00 (treze) horas do dia 04 (quatro) de novembro de 2022.
Endereço para retirada do edital: O edital poderá ser baixado pelo sítio www.comprasbr.com.br ou www.itapema.sc.gov.br, no ícone “lici-
tações – pregão eletrônico: 07.068.2022” ou pessoalmente, Avenida Nereu Ramos, 134, Bairro Centro. Dúvidas, entrar em contato pelo 
telefone (047) 3267-1495.

Itapema, 20 de outubro 2022.
Geraldo Rodrigues Alves Júnior
Secretário Municipal de Segurança Pública

http://www.comprasbr.com.br/
http://www.itapema.sc.gov.br/
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Itapiranga

Prefeitura

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 065/2020
Publicação Nº 4264191

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B6B512770690BDD53EDEBC333294B5AE8874E4C6
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 065/2020
Aditivo Nº: 2 T.A 065/2020
Tipo Aditivo: Prorrogacao
Contratante: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
Contratada: APC INOVA TECNOLOGIA LTDA
Licitação: Pregão Eletrônico 118/2020
Objeto: PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS SOB O REGIME DE LOCAÇÃO, PARA UM CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE 
TELEMETRIA, PARA TRANSMISSÃO E TRATAMENTO DE DADOS, EM PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, TRATADA E DISTRIBUÍDA E 
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/SC.
Vigência: Início: 28/10/2022 Término: 27/10/2023
Assinatura: 20/10/2022
Valor R$: 291.305,40 (Duzentos e Noventa e Um Mil, Trezentos e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Dotação: 71 - 05.001.2016.3339040010000000000.01001000
Itapiranga, 20 de outubro de 2022

PORTARIA Nº 310/2022
Publicação Nº 4263553

Portaria nº 310, de 17 de outubro de 2022

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e Lei 
Complementar 39/2011, Lei Complementar nº 002/2006 e Lei Complementar nº 168/2022
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o pagamento de Gratificação por Responsabilidade ao servidor IVAN RODRIGO ULLRICH sob matrícula nº 14761/02, 
para atuar como Regente do Grupo de Acordeões, com 30 horas semanais, em conformidade com o anexo II da Lei Complementar nº 168 
de 11 de agosto de 2022.
Art. 2º - O servidor municipal além dos vencimentos do cargo efetivo de Instrutor de Música Nível I receberá Função Gratificada por Res-
ponsabilidade, de acordo com a Carga Horária, em conformidade com a Lei Complementar nº 168/2022.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Esta Portaria entra vigor nesta data, retroagindo efeitos a partir do mês de Outubro/2022.

Itapiranga SC, 17 de outubro de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito

Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 313/2022
Publicação Nº 4263547

Portaria nº 313, de 19 de outubro de 2022

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei 
Complementar nº 39/2011.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio ao servidor SIRIO JOSE RUSCHEL matrícula nº 14779/01, pelo período de três meses iniciando-se em 
data de 10/10/2022 até 09/01/2023, referente ao período aquisitivo de 01/12/2011 até 21/05/2018.
Art. 2º. Converter o período de 10/11/2022 até 09/01/2023 correspondente a 2/3 (dois terços) da licença em abono especial, em conformi-
dade com o § 2º do Art. 103 da Lei Complementar nº 39/2011.
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Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Itapiranga SC, 19 de outubro de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito

Publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 314/2022
Publicação Nº 4263549

Portaria nº 314, de 19 de outubro de 2022

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei 
Complementar nº 39/2011.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio ao servidor LUISANDRO MARCOS LERMEN matrícula nº 14102/03, pelo período de três meses iniciando-
-se em data de 15/10/2022 até 14/01/2023, referente ao período aquisitivo de 02/08/2010 até 03/08/2015.
Art. 2º. Converter o período de 15/10/2022 até 14/12/2022 correspondente a 2/3 (dois terços) da licença em abono especial, em conformi-
dade com o § 2º do Art. 103 da Lei Complementar nº 39/2011.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Itapiranga SC, 19 de outubro de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito

Publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 315/2022
Publicação Nº 4263551

Portaria nº 315, de 19 de outubro de 2022

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei 
Complementar nº 39/2011.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio a servidora RAQUEL PAULUS matrícula nº 14798/01, pelo período de três meses iniciando-se em data de 
15/10/2022 até 14/01/2023, referente ao período aquisitivo de 01/02/2012 até 31/01/2017.
Art. 2º. Converter o período de 15/10/2022 até 14/12/2022 correspondente a 2/3 (dois terços) da licença em abono especial, em conformi-
dade com o § 2º do Art. 103 da Lei Complementar nº 39/2011.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Itapiranga SC, 19 de outubro de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito

Publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos
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Itapoá

Prefeitura

ATA SESSÃO PÚBLICA - TOMADA DE PREÇO N° 07/2022 - PROPOSTA
Publicação Nº 4263872

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA
Data 20/10/2022 Horário início: 11h30min

Licitação /Modalidade TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO

Nº 07/2022
Nº 99/2022

OBJETO:
Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a Reforma e amplia-
ção da Unidade Básica de Saúde do Itapema, localizado a Rua Alexandre Stika, nº456, Bairro Itapema do Norte neste Município de Itapoá, 
reforma da área existente 202,15 m2, e área de ampliação de 258,59 m², conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária 
e cronograma físico-financeiro, partes integrantes do Edital. No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, 
reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 5286/2022, a fim de julgar e analisar as 
propostas de preço das empresas habilitadas no certame em epígrafe, conforme Notificação nº 50/2022, publicada em 14/10/2022. Iniciada 
a sessão foram abertos os envelopes de proposta de preço os quais se encontravam devidamente lacrados. As propostas das empresas 
foram abertas e classificadas conforme segue:

Class. Empresa Porcentagem de desconto 
aprox.

Porcentagem da proposta 
aprox. Valor Total

1° CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA EPP 16,20% 83,8% 427.416,98

2° JOTAS CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVI-
ÇOS LTDA 4,00% 96% 489.650,07

3° R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 0% -- 510.052,16

A CPL baixou diligência ao art. 48, §1º, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, onde dispõe que são inexequíveis propostas inferiores a 70% do valor 
orçado pela administração OU pela média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração. No 
certame atual, as proponentes apresentaram proposta acima de 70% do valor orçado pela administração. Portanto a empresa CONSTRUTO-
RA ZIMERMANN LTDA EPP foi vencedora dessa licitação com o valor total de R$ 427.416,98 (quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos 
e dezesseis reais e noventa e oito centavos). Observando que o valor total estimado para esta licitação foi de R$ 510.052,16 (quinhentos e 
dez mil, cinquenta e dois reais e dezesseis centavos). Tendo em vista o Decreto Estadual nº 1.794/2022, Decreto Municipal nº 5323/2022 e 
a Resolução 001/2021, as propostas serão escaneadas e disponibilizadas no Site Oficial do Município para acesso aos interessados. Cientes 
os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. Os recursos deverão ser protocolados formalmente através do site itapoa.atende.net ou pelo e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br 
até o dia 31/10/2022, em horário de expediente da Prefeitura, das 07:30h às 13:30h. As empresas que quiserem declinar do seu direito de 
recurso deverão fazer através de protocolo no site https://itapoa.atende.net/ ou pelo e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br. Nada mais havendo 
digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes às 12h:00m.

KARINA J. OESTERREICH
2ª PRESIDENTE-ADJUNTA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

LUIS IRINEU
MEMBRO TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA
MEMBRO

ATA SESSÃO PÚBLICA - TP Nº 08/2022
Publicação Nº 4263531

 ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
Data 20/10/2022 Horário início: 09H00

Licitação /Modalidade TOMADA DE PREÇO
PROCESSO

Nº 08/2022
Nº 117/2022

OBJETO:
Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a reforma e manu-
tenção da unidade Sede da Instituição de Acolhimento Recanto Feliz, localizado na Rua Professor Dinno (Rua 1660), Balneário Princesa do 
Mar, neste Município de Itapoá, conforme termo de referência, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, 
partes integrantes do Edital. No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, reuniram-se os Membros da 
Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 5286/2022. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial 
dos Municípios, Jornal de Grande Circulação e Site Oficial do Município no dia 05/10/2022 a fim de ampla divulgação. Exatamente às 08h30 
encerraram os prazos para protocolo de envelopes de habilitação e proposta. Protocolou envelope a empresa:

mailto:licitacoes@itapoa.sc.gov.br
https://itapoa.atende.net/
mailto:licitacoes@itapoa.sc.gov.br
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Data Prot. Horário Empresa CNPJ/MF
20/10/2022 209 08h29 THAIS INAJARA MATOZO KAVA 43.537.995/0001-37

Iniciada a sessão, os membros da CPL rubricaram o credenciamento e, na sequência, o envelope de habilitação e proposta, os quais encon-
travam-se devidamente lacrados. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da empresa licitante, analisados todos os documentos e 
rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado o disposto a seguir:
Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 REF.: THAIS INAJARA MATOZO KAVA
1.1. Não apresentou Notas Explicativas, descumprindo o item 2.4.1 do Edital;
1.2. Apresentou Índices relacionados ao balanço não homologado de 2022, com cálculo dos índices de 2022 e não de 2021, descumprindo o item 2.4.4 do 
Edital;
1.3. O contrato social consta apenas o objeto de “vendas de tintas e materiais para pintura” não atendendo o objeto da presente licitação, descumprindo 
o item 2.1 do Edital. Registra-se que somente o cartão CNPJ consta o objeto de “serviços de pintura”;
1.4. O contrato de prestação de serviços apresentado, consta como contratada a empresa COMPANY EMPREENDIMENTOS, representada por Alexandro 
Gonçalves Kava, firmado com Wagner, empresa na qual não é participante do presente certame, portanto o vínculo com o responsável técnico não restou 
demonstrado, descumprindo a alínea “b” do item 2.3.1.3 do Edital e não sendo possível a comprovação da qualificação técnica por este motivo.
CONSIDERAÇÕES DA CPL: Em todos os quesitos a CPL considera a empresa INABILITADA.

Portanto a empresa THAIS INAJARA MATOZO KAVA foi considerada INABILITADA. O representante declara que abre mão do direito de 
recurso, motivo pelo qual o mesmo fica precluso. Os documentos de habilitação serão escaneados e disponibilizados no Site Oficial do Mu-
nicípio para acesso aos interessados. Conforme item 8.10. do Edital:

Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas técnicas forem desclassificadas, ou ainda, todas as propostas de preços 
forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá fixar prazo para apresentação de nova documentação ou de novas 
propostas que atendam às exigências estabelecidas neste Edital, na forma do § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93.

Portanto, ciente o licitante do resultado supra, fica o mesmo notificado e aberto o prazo até o dia 04/11/2022, em horário de expediente 
da Prefeitura, das 07h30 às 13h30 para a empresa THAIS INAJARA MATOZO KAVA apresentar o envelope nº 01 (Habilitação), que deve ser 
protocolado na Gerência de Compras, Licitações, Contratos e Almoxarifado. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a 
sessão, indo esta assinada por todos os presentes às 10h10M.
LAYRA DE OLIVEIRA
1ª VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RICARDO LASTRA
MEMBRO TÉCNICO
CONTADOR

LUIS IRINEU DENES
MEMBRO TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL

Licitantes:

THAIS INAJARA MATOZO KAVA
ALEXANDRO GONÇALVES KAVA

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL – EDITAL Nº 050/2022
Publicação Nº 4263333

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL – EDITAL Nº 050/2022
Processo Seletivo para contratação temporária de Estagiários de Ensino Superior
A Comissão de Seleção de Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais COMUNICA:

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
INSCRIÇÕES DEFERIDAS

- ADMINISTRAÇÃO:
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS
32137 FRANCIELI BELINATO DA SILVA 6,7

- ARTES:
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS
33162 FERNANDA GOMES DE AGUIAR 6,9

- DIREITO:
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS
33160 ALANIS LOUISE DA SILVA FREITAS COLMAN 7,4

- EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHAREL:
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS
33163 LORRAINE VIEIRA DA SILVA 7,9
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- EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA:
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS
33013 MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA 8,1
33154 JULIANE DE LIZ BALBINOTTI 7,5

- ENGENHEIRO CIVIL:
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS
32998 MURILO AUGUSTO GREGORY DA LUZ 8,6

- GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO:
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS
23394 REBECA PIVA SILVÉRIO 9,2

- HISTÓRIA:
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS
32242 MARCELO EDUARDO VIOTTO IGNEZ 7,8
32863 ADRIANO ROMANCINI 5,6*

- LETRAS
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS
32422 REBECA KAROLYNE DE CASTRO 9,6
32586 FELIPE STOCKER 6,8

- PEDAGOGIA:
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS
32325 LUANA MONALISA BRUNO PADILHA 9,6
32272 JAQUELINE MAGALHÃES DE MIRANDA 9,5
33161 GILMARA LIDIA SANTANA ALENCAR 9,2
32273 SALIZE NATÁLIA NOGUEIRA LIMA 8,4
32582 ROGÉRIO GONÇALO SOARES 8,0
33039 SABRINA SIMONE CARDOSO DE BITTENCOURT 7,6
32583 NATALIELY BATISTA PRUX 7,2
33142 VALDINEIA GONÇALVES FREIRE DE SOUZA 7,2
32585 IASMIN BOECHAT CAMARGO 7,0
32587 CLAUDIA GONÇALVES DE LIMA 6,9
32207 ANDREZA DE MIRANDA 6,8
33009 FABIANE RAMOS DOS SANTOS 6,1
32867 JAQUELINE APARECIDA BORGES DE SOUZA ZACKO 6,0
33164 ELISA VADISLEIA DE LIMA 5,8*

- RECURSOS HUMANOS:
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS
32147 JOICE HELLEM DOS SANTOS SOUSA 6,4

- SISTEMAS DA INFORMAÇÃO
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS

32879 JORGE ENRIQUE SANTOS DE LIMA TAKAO 
NISHIMURA 7,3

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
PROTOCOLO CANDIDATO MOTIVO
32253 DANIELE RAMOS DOS SANTOS CRUZ Descumprimento do item 2.1.3
32268 JAQUELINE MAGALHÃES DE MIRANDA Inscrição em duplicidade – item 1.5
32443 NELCI SOARES DA SILVA Descumprimento do item 2.1.3
32857 GILMARA LIDIA SANTANA ALENCAR Inscrição em duplicidade – item 1.5
32862 ADRIANO ROMANCINI Inscrição em duplicidade – item 1.5
32935 MATHEUS HENRIQUE DE LIMA PEREIRA Descumprimento anexo I
33157 ALANIS LOUISE DA SILVA FREITAS COLMAN Inscrição em duplicidade – item 1.5
33168 JULIANA GONÇALVES RAMIRES RODRIGUES Descumprimento do item 2.1

* Candidato não atingiu a média.

Itapoá, 19 de outubro de 2022.
TALITA DE SOUZA ARAÚJO DE CARVALHO
Presidente
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VANDRESSA APARECIDA CHERVINSKI
Secretária

CÉLIA MARIA REINERT
Membro

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 92/2022
Publicação Nº 4263916

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 92/2022

Contratante: Município de Itapoá/SC.
Contratada: FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, inscrita no CNPJ sob nº 80.151.495/0001-25, localizada à Rua Comandante José Ricardo 
Nunes, nº 79, Edifício Sede das Federações, Sala 16, Capoeiras, CEP: 88.070-220 no município de Florianópolis/SC.
Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2022 – PROCESSO Nº 134/2022.
Objeto: Constitui o objeto deste contrato a Contratação da Federação Catarinense de Surf – FECASURF para realização da 2ª Etapa do Surf 
Talentos Oceano, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
VALOR: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato iniciará na data da assinatura, e o seu término está condicionado ao término da prestação do serviço 
ou até 31/12/2022. Os serviços serão prestados nos dias 22 e 23 de outubro de 2022, correndo por conta da adjudicatária/contratada as 
despesas com transporte estadual, translado e diárias de alimentação e hospedagem da equipe técnica.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Itapoá, 20 de outubro de 2022.
CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JUNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 14/2022
Publicação Nº 4263913

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 14/2022
PROCESSO Nº 134/2022

JONECIR SOARES, Secretário de Administração, LUIZ MARCOS VIEIRA CEZAR, Secretário de Esporte e Lazer e GABRIEL GODOI DA SILVA, 
Diretor de Turismo e Cultura, no uso de suas atribuições legais, justificam o presente termo de Inexigibilidade mediante as seguintes con-
siderações:

Considerando que o Circuito Surf Talentos Oceano 2022 – 2ª Etapa Itapoá, será organizada pela FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, que 
possui em seu estatuo, a competência em organizar com exclusividade eventos de Surf no estado de Santa Catarina.

Considerando que a modalidade tem forte participação de atletas de todas as idades, de vários estados, algo que torna um evento tradicio-
nalmente consagrado ao longo dos anos.

Considerando que a modalidade está em grande evidencia, após sua primeira participação em uma edição das Olimpíadas, e que foi con-
quistada por um brasileiro.

Considerando que o referido evento tem como principal objetivo fomentar e proporcionar aos atletas locais, a experiência de participar e 
visualizar uma etapa estadual, sendo a 1ª registrada no município nesse formato.

Considerando que por se tratar de um evento a nível nacional, atrai nesses dias, visitantes para nossa cidade, fortalecendo o trade turístico 
e esportivo e injetando valor significativo no comércio local, fortalecendo nossa economia.

Considerando que a Federação Catarinense de Surf – FECASURF é afiliada da Confederação Brasileira de Surf e tem atestada por esta a 
exclusividade para realizar as etapas dos circuitos estaduais amador e profissional de Santa Catarina.

Considerando que o valor cobrado pela empresa está de acordo com o preço praticado em outros municípios conforme justificativa de preço, 
notas fiscais e contratos administrativos anexados aos autos.

Considerando que é o notório o interesse da administração pública em promover o incentivo ao esporte e turismo.

Considerando que a entidade a ser contratada dispõe de conduta ilibada, regularidade financeira e fiscal nas esferas municipal, estadual e 
federal e está bem estruturada com técnica necessária a regular prestação do serviço;

Considerando o Parecer Jurídico nº 279/2022 da Procuradoria Jurídica desta municipalidade.



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1087

Autoriza o serviço abaixo descrito:

1. Objeto: Contratação da Federação Catarinense de Surf – FECASURF para realização da 2ª Etapa do Surf Talentos Oceano, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência.

2. Fundamento Legal: inciso I do artigo 25, e artigo 26 da Lei nº 8.666/93:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de 
registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 
ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
[...]
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no 
art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, 
dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição 
para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005).
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 
os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998);

3. Valor e condição de pagamento: O preço total para este serviço, para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o valor de R$ 
42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

4. Dos recursos para atender às despesas: As despesas correrão pela dotação orçamentária conta:
Descrição Cód. Órgão Unid. Função Sub-função Progr. Proj/Ativ. FR Sub-elemen
Esporte 127 08 001 027 812 016 2247 010000 333903999
Turismo 60 10 001 023 695 006 2054 010000 333903999

Prazo de vigência: O contrato iniciará na data da assinatura, e o seu término está condicionado ao término da prestação do serviço ou até 
31/12/2022. Os serviços serão prestados nos dias 22 e 23 de outubro de 2022, correndo por conta da adjudicatária/contratada as despesas 
com transporte estadual, translado e diárias de alimentação e hospedagem da equipe técnica.

5. Contratado: FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, inscrita no CNPJ sob nº 80.151.495/0001-25, localizada à Rua Comandante José Ri-
cardo Nunes, nº 79, Edifício Sede das Federações, Sala 16, Capoeiras, CEP: 88.070-220 no município de Florianópolis/SC, representado por 
seu presidente, o Sr. RENATO MELO, brasileiro, casado, portador do CI.RG nº 2.583.825 SSP/SC e CNPF/MF nº 912.525.719-68.

Itapoá, 20 de outubro de 2022.
JONECIR SOARES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018
LUIZ MARCOS VIEIRA CEZAR
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

GABRIEL GODOI DA SILVA
DIRETOR DE TURISMO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 - RAÇÃO E SACHÊ
Publicação Nº 4263923

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E36F1DF105A0D60279357C45AA73881C7EAA494F
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2022
PROCESSO Nº 133/2022

O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
- REGISTRO DE PREÇO, do tipo Menor Preço por Item, destinada EXCLUSIVAMENTE às empresas enquadradas na Lei Complementar N° 
123/06, que será redigida pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-
-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123/06, Lei Complementar nº 
147/2014 e Leis Municipais, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, 
que até às 08h00min do dia 04 de novembro de 2022, receberá as propostas dos interessados, exclusivamente por meio eletrônico, e que 
às 08h30min, uma de suas pregoeiras realizará a sessão pública para a Aquisição de ração e sachê (ração úmida) para cães e gatos, abri-
gados no Centro de Bem Estar Animal da Prefeitura de Itapoá, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. O Edital poderá 
ser retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br no link “pregão”, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, ou extrato no site www.
diariomunicipal.sc.gov.br.

http://www.itapoa.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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Itapoá, 20 de outubro de 2022.
JONECIR SOARES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018

RAFAEL BRITO SILVEIRA
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

TERMO ADITIVO N° 77/2022
Publicação Nº 4263965

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F6F22E0A216CEDFD70211ACF9F61AC29D0DAF596
TERMO ADITIVO Nº 77/2022 QUE VISA PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64/2018 (15º Aditivo).

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob nº 81.140.303/001-
01, com sede a Rua Mariana Michels Borges nº 201, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado Secretário de 
Administração, o Sr. JONECIR SOARES, brasileiro, casado, portador do CNPF/MF nº 985.627.709-49 e CI.RG nº 3495258 SSP/SC, residente e 
domiciliado à Rua São José, nº 67, Bairro: Itapema do Norte, neste Município, pelo Chefe de Gabinete, o Sr. JADIEL MIOTTI DO NASCIMEN-
TO, brasileiro, solteiro, portador do CNPF/MF nº 094.739.189-41 e CI.RG nº 5.686.839-SESP/SC, residente e domiciliado à Rua Hermínio 
Dagnoni, nº 175, Bairro: Itapema do Norte, neste Município, pelo Secretário de Assistência Social, o Sr. FABIO TRISTAO PIETRANGELO, 
brasileiro, casado, portador do CNPF/MF n° 399.699.751-53 e CI.RG n° 1019951 SSP/DF, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora 
Aparecida, nº 112, Bairro: Cambiju, neste Município, pela Secretária de Educação, a Sra. LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO, 
brasileira, casada, portadora do CNPF/MF n° 794.072.939-04 e CI.RG n° 5.227.976-3 SESP/PR, residente e domiciliada à Rua Adalcino José 
Rosa, nº 396, Bairro Jardim Pérola do Atlântico, neste Município, pela Secretária de Saúde, a Sra. JANAYNA GOMES SILVINO, brasileira, ca-
sada, portadora do CNPF/MF n° 023.924.209-20 e CI.RG n° 3.463.220SSP/SC, residente e domiciliada à Avenida Beira Mar, nº 1021, Bairro: 
Pontal do Norte, neste Município, pelo Secretário de Meio Ambiente, o Sr. RAFAEL BRITO SILVEIRA, brasileiro, solteiro, portador do CI.RG 
nº 4386276 SSP/SC e CNPF/MF nº 057.364.369-57, residente e domiciliado à Avenida André Rodrigues de Freitas, nº 125, Bairro: Pérola, 
neste Município, pelo Secretário de Agricultura e Pesca, o Sr. EDSON DA CUNHA SPECK, brasileiro, casado, portador do CI.RG nº 4.362.418 
SESP/SC e CNPF/MF nº 029.477.609-56, residente e domiciliado à Avenida Brasil, nº 2546, Bairro: Centro, neste Município, pelo Secretário 
de Esporte e Lazer, o Sr. LUIZ MARCOS VIEIRA CEZAR, brasileiro, solteiro, portador do CNPF/MF n° 062.342.709-56 e CI.RG n° 4.766.872 
SSP/SC, residente domiciliado à Rua Adalcino José da Rosa, n° 207, Bairro: Jardim Perola do Atlântico, neste Município, pela Secretária de 
Infraestrutura, a Sra. STEFANIE LIARA DE CASTILHO DE AGUIAR, brasileira, casada, portadora do CNPF/MF nº 059.937.569-85 e CI.RG nº 
4.798.558-SSP/SC, residente e domiciliada à Rua 1710, nº 880, Bairro: Princesa do Mar, neste Município, pela Secretária da Fazenda, a Sra. 
ANGELA MARIA PUERARI, brasileira, solteira, portadora do CNPF/MF nº 683.078.539-15 e CI.RG nº 12R.2.542.125, residente e domiciliada 
à Avenida Celso Ramos, nº 2.050, Bairro: Brasília, neste Município, pelo Diretor de Turismo, o Sr. GABRIEL GODOI DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, portador do CNPF/MF n° 031.526.899-93 e CI.RG n° 3.542.274-2 SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Ana Maria Rodrigues de 
Freitas, nº 1560, Bairro: São José, neste Município, pelo Secretário de Segurança Pública e Trânsito, o Sr. THOMAZ WILLIAM PALMA SOHN, 
brasileiro, solteiro, portador do CNPF/MF n° 062.080.289-81 e CI.RG n° 5526172 SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Lourival Jansen, 
nº 775, Bairro: Pontal do Norte, neste Município, e pelo Secretário de Planejamento Urbano, o Sr. JOÃO GABRIEL GONZATTO ARALDI, bra-
sileiro, solteiro, portador do CNPF/MF nº 059.735.519-38 e CI.RG nº 4.443-581 SSP/SC, residente e domiciliado à Avenida dos Pioneiros, 
n° 159, Bairro: Itapoá, neste Município, e, de outro lado a Empresa WJ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, com sede áRua do Príncipe, nº 
844 – Anexo A, Balneário Brasília, Itapoá/SC, CEP: 89249-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.930.614/0001-75 e Inscrição Estadual: 
Isenta, representada neste ato por sócio administrador, o Sr. WILSON JOSÉ XAVIER, portador do CNPF/MF nº 957.423.609-91 e do CI.RG 
nº3.518.472 SESPDC/SC, e da CNH nº 05200013308 DETRAN/SC, e por procuradora conforme Procuração Pública da Comarca de Itapoá 
do Tabelionato de Notas, Protestos e Títulos, Tabelião Mauro Cesar Loureiro, livro nº 063, fls. nº 147, a Sra. JÉSSICA MACHADO, portadora 
do CNPF/MF nº 090.921.419-09 e do CI.RG nº 129.027.274 SESP/PR, aqui denominada CONTRATADA(O), ajustam o presente termo aditivo 
contratual que visa prorrogar a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação, 
copa e cozinha, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos, em conformidade com a autorização contida no processo 
licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 – PROCESSO Nº 44/2018 de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002, da 
Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, e Lei Federal nº 8.078/90 e pelas especificações e condições contidas nas 
cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo visa prorrogar a vigência do respectivo Contrato Administrativo em 04 (quatro) meses, e formalizar a altera-
ção do endereço da sede da empresa WJ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, o qual passa a vigorar à Avenida André Rodrigues de Freitas, nº 
956 – Sala 3, Jardim Pérola do Atlântico, Itapoá/SC, conforme alterações realizadas, devidamente registradas na Junta Comercial do Estado 
de Santa Catarina (JUCESC).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO
2.1. O presente termo prorroga a vigência do Contrato Administrativo nº 64/2018, em 04 (quatro) meses, contados a partir do dia 
20/10/2022, podendo ser renovado ou revogado conforme disposições da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração 
Pública.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DO REAJUSTE
3.1. Altera cláusula quinta “Do Preço” reajustando o respectivo contrato de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/
IBGE, em um percentual de 7,19%, totalizando o valor de R$ 1.348.873,72 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta 
e três reais e setenta e dois centavos) para o período de prorrogação, conforme segue:
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Item Tipo de Serviço Rotina Qtde Posto Secretaria Valor Unitário Valor Mensal Valor Período 
(4 meses)

1 Limpeza e conservação interna R$ 304.956,42 R$ 
1.219.825,68

1.1 Auxiliar de Serviços 
Gerais 6h 2ª a 6ª 10

2 Administração

R$ 3.528,53

R$ 7.057,06 R$ 28.228,24

1 Agricultura/Cons. 
Tutelar R$ 3.528,53 R$ 14.114,12

1 Esporte e Lazer R$ 3.528,53 R$ 14.114,12

1 Fazenda R$ 3.528,53 R$ 14.114,12

1 Gabinete/Meio 
Ambiente R$ 3.528,53 R$ 14.114,12

1 Obras/Planejamento R$ 3.528,53 R$ 14.114,12

1 Saúde Secretaria R$ 3.528,53 R$ 14.114,12

1 Turismo e Cultura R$ 3.528,53 R$ 14.114,12

1 Guarda Municipal R$ 3.528,53 R$ 14.114,12

1.2 Auxiliar de Serviços 
Gerais 8h 2ª a 6ª 61

50 Educação

R$ 4.245,49

R$ 212.274,50 R$ 849.098,00

3 Assistência Social R$ 12.736,47 R$ 50.945,88

8 Saúde R$ 33.963,92 R$ 135.855,68

1.3 Auxiliar de Serviços 
Gerais

12x36 no-
turno TDS* 1 1 Saúde R$ 10.696,23 R$ 10.696,23 R$ 42.784,92

2 Copa e cozinha R$ 22.452,54 R$ 89.810,16

2.1 Cozinheiro 6h 2ª a 6ª 4 4 Educação R$ 4.033,79 R$ 16.135,16 R$ 64.540,64

2.2 Cozinheiro 8h TDS* 1 1 Assistência Social R$ 6.317,38 R$ 6.317,38 R$ 25.269,52

3 Tratamento de animais R$ 9.809,47 R$ 39.237,88

3.1
Tratador de Animais (pe-
queno, médio e grande 
porte)

12x36 diur-
no TDS* 1 1 Meio Ambiente R$ 9.809,47 R$ 9.809,47 R$ 39.237,88

Total Geral R$ 337.218,43 R$ 
1.348.873,72

CLÁUSULA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 64/2018, desde que não contrariem o que ficou convencionado no 
presente Termo de Aditivo.

4.2. E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento de Contrato Administrativo nº 64/2018, 
em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 
(duas) testemunhas igualmente subscrita.

Itapoá/SC, 20 de outubro de 2022.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
JONECIR SOARES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADA
WJ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
WILSON JOSÉ XAVIER

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
CHEFE DE GABINETE

CONTRATADA
WJ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
JÉSSICA MACHADO

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
FABIO TRISTAO PIETRANGELO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Continuação Termo Aditivo nº 77/2022 - fls. 3/3
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO SECRETÁRIA DE EDUCA-
ÇÃO

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
JANAYNA GOMES SILVINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
RAFAEL BRITO SILVEIRA
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
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CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
EDSON DA CUNHA SPECK
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
LUIZ MARCOS VIEIRA CEZAR
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
STEFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
ANGELA MARIA PUERARI
SECRETÁRIA DA FAZENDA

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
GABRIEL GODOI DA SILVA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
JOÃO GABRIEL GONZATTO ARALDI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
THOMAZ WILLIAM PALMA SOHN
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Testemunhas:

NOME:
CNPF/MF:

NOME:
CNPF/MF:

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2022 PROCESSO SELETIVO Nº 0034/2022 ENGENHEIRO CIVIL
Publicação Nº 4263147

 TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 0034/2022
ENGENHEIRO CIVIL
A Secretária abaixo, representante do Município de Itapoá, e, no uso de suas atribuições legais CONVOCA o candidato abaixo relacionado 
para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da publicação, a fim de manifestar interesse pela contratação mediante a apresentação dos documentos exigidos no Edital e es-
pecíficos para esta fase do processo:
Classificação Candidato
7º ADRIANO AUGUSTO DE MIRANDA

· Cédula de Identidade – RG (cópia e original);
· Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia e original);
· Título de Eleitor (cópia e original);
· Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original);
· Carteira de Trabalho com Inscrição de Pis/pasep (contendo número, série e data de emissão);
· Uma foto recente 3x4;
· Comprovante de residência – água, energia elétrica ou telefone fixo (cópia e original);
· Comprovante de Escolaridade exigido no edital para o cargo – diploma (cópia e original);
· Certidão de nascimento dos filhos dependentes (cópia e original);
· Atestado de vacinação dos filhos menores de 05 anos;
· Certidão de Quitação Eleitoral (internet);
· Certidão de Antecedentes Criminais do Poder Judiciário de SC e dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 anos (fórum);
· Certidão de regularização do CPF (internet);
· Declaração de Qualificação Social (Site – consulta cadastral.inss.gov.br)
· Declaração de Bens (prefeitura fornece) ou IRRF;
· Declaração de não ter sofrido processo disciplinar (prefeitura fornece);
· Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de acumulação amparada pela constituição (prefeitura fornece);
· Declaração de dependentes para Imposto de Renda (prefeitura fornece);
· Tipagem sanguíneo – Exame, carteira de doador ou declaração;
· Laudo médico, apto para o trabalho e não pertencer ao grupo de risco para o COVID19;
· Conta salário na Caixa Econômica Federal Itapoá (prefeitura fornece declaração);

Itapoá, 20 DE OUTUBRO DE 2022
LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1091

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2022 PROCESSO SELETIVO Nº 038/2022 ALUNOS ESTAGIÁRIOS
Publicação Nº 4264285

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 038/2022
ALUNOS ESTAGIÁRIOS
Jonecir Soares, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) relacionado(s) abaixo:
CANDIDATO NÍVEL
LARISSA BIANCA DA SILVA ENSINO MÉDIO

ELOISA PEREIRA RAMOS CORREIA ENSINO MÉDIO

Para se apresentarem no Departamento de Recursos Humanos na sede da Prefeitura de Itapoá, no prazo de 03 (três) dias contados da 
publicação, a fim de manifestar interesse pela contratação, com cópias simples dos seguintes documentos:
- Cédula de Identidade (RG);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Número de inscrição no PIS/PASEP;
- Comprovante de residência;
- Declaração de matrícula ou frequência regular, na área pretendida;
- Inscrição no CIEE > https://centralcieesc.org.br/atendimento/estcadastrar;
- Foto 3x4.

OBSERVAÇÃO: O HORÁRIO DE TRABALHO SERÁ CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA CORRESPONDENTE.

Itapoá,20 DE OUTUBRO DE 2022
Jonecir Soares
Secretário de Administração
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ: TERMO-CONVOCAÇÃO Nº 14-2022 EDITAL 044/2022
Publicação Nº 4263915

 

 Prefeitura  Municipal de Itapoá 
                Secretaria de Educação 

 CONVOCAÇÃO Nº 014/2022    

 PROCESSO  SELETIVO:  Edital  nº044/2022  –  Luíza  Montalvão  de  Oliveira 
 Bongalhardo,  Secretária  Municipal  de  Educação,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, 
 torna  público  pelo  presente  Termo  os  candidatos  convocados  a  confirmarem  interesse 
 na  vaga  no  prazo  de  até  02  (dois)  dias  úteis  a  partir  da  data  da  publicação,  a  fim  de 
 manifestar  interesse  pela  contratação  mediante  a  apresentação  dos  documentos 
 exigidos no item 29.2 do Edital 044/2022. 

 Classificação  Área de atuação  Nome 

 07  EDUCAÇÃO INFANTIL  KEILA FERNANDES 

 Itapoá, 20 de outubro de 2022. 

 Luíza Montalvão de Oliveira Bongalhardo 
 Secretária de Educação    

   
       Vanilda de Souza  

    Coordenadora Pedagógica  
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ: TERMO-CONVOCAÇÃO Nº 15-2022 EDITAL 024/2022
Publicação Nº 4263364

 

 Prefeitura  Municipal de Itapoá 
                Secretaria de Educação 

  CONVOCAÇÃO Nº 015/2022    

 PROCESSO  SELETIVO:  Edital  nº024/2022  –  Luíza  Montalvão  de  Oliveira 
 Bongalhardo,  Secretária  Municipal  de  Educação,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, 
 torna  público  pelo  presente  Termo  os  candidatos  convocados  a  confirmarem  interesse 
 na  vaga  no  prazo  de  até  02  dias  (dois)  dias  úteis  a  partir  da  data  da  publicação,  a  fim 
 de  manifestar  interesse  pela  contratação  mediante  a  apresentação  dos  documentos 
 exigidos no item 29.2 do Edital 024/2022 

 Classificação  Área de atuação  Nome 

 09  COORDENADOR PEDAGÓGICO  MONIQUE DO ROSARIO DE S. MEISTER 

 Itapoá, 20 de outubro de 2022. 

 Luíza Montalvão de Oliveira Bongalhardo 
 Secretária de Educação    

   

       Vanilda de Souza  
    Coordenadora Pedagógica  
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ: TERMO-CONVOCAÇÃO Nº 15-2022 EDITAL 044/2022
Publicação Nº 4265831

 

 Prefeitura  Municipal de Itapoá 
                Secretaria de Educação 

 CONVOCAÇÃO Nº 015/2022    

 PROCESSO  SELETIVO:  Edital  nº044/2022  –  Luíza  Montalvão  de  Oliveira 
 Bongalhardo,  Secretária  Municipal  de  Educação,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, 
 torna  público  pelo  presente  Termo  os  candidatos  convocados  a  confirmarem  interesse 
 na  vaga  no  prazo  de  até  02  (dois)  dias  úteis  a  partir  da  data  da  publicação,  a  fim  de 
 manifestar  interesse  pela  contratação  mediante  a  apresentação  dos  documentos 
 exigidos no item 29.2 do Edital 044/2022. 

 Classificação  Área de atuação  Nome 

 08  EDUCAÇÃO INFANTIL  ADRIANA TERESINHA S. MICHEREFF 

 Itapoá, 21 de outubro de 2022. 

 Luíza Montalvão de Oliveira Bongalhardo 
 Secretária de Educação    

   
       Vanilda de Souza  

    Coordenadora Pedagógica  
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Ituporanga

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022 PROCESSO: 120/2022/PMI
Publicação Nº 4264467

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A1CF3C29C27A1396EDF028A5D47D570B47696231
PREFEITURA DO MUNICICPIO DE ITUPORANGA/SC
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2022
Processo: 120/2022/PMI
OBJETO: AQUISIÇÃO DOS UNIFORMES DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO. PD 15540.
DISPUTA EM MEIO ELETRÔNICO COM USO DA PLATAFORMA BNC QUE É CREDENCIADA JUNTO A PLATAFORMA MAIS BRASIL. Empresas 
interessadas deverão cadastrar-se no site: bnc.org.br Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Entrega da documentação e propostas até as 
08h30min (horário de Brasília) do dia 04/11/2022. Abertura das Propostas e Início da disputa em MEIO ELETRÔNICO: dia 04/11/2022 a 
partir das 09h00min (horário de Brasília). Informações: Esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de Licitações da Prefeitura do Muni-
cípio de Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min e pelo 
fone (**47) 3533-1211. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico: www.ituporanga.sc.gov.br, no link 
Editais de Licitações. Ituporanga, 21 de outubro de 2022 – Gervásio Jose Maciel – Prefeito.

DECRETO Nº 0123, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263099

DECRETO Nº 0123, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
Firmar Contrato de Comodato de implementos agrícolas de propriedade do município de Ituporanga à Associação de Moradores de Barra-
gem Sul.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, de conformidade com o Inciso VIII 
do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município,
Art. 1º Firmar Contrato de Comodato de implemento agrícola de propriedade do município de Ituporanga à Associação de Moradores de 
Barragem Sul, conforme Anexo I, parte integrante desta Lei.
Art. 2º O implemento que trata deste artigo é proveniente do Processo SGP-e:SCC 24372/2021, assim especificados:
Um distribuidor de calcário e composto orgânico, com capacidade de carga de 6.000 kg e com no mínimo 2,80m³ de volume; com rodado 
tandem com pneus 750x16 novos; esteira com largura mínima de 80cm; com 2 discos de distribuição de no mínimo 600mm de diâmetro com 
4 palhetas cada; tampa de saída com abertura de no mínimo 300mm, com regulagem de escala graduada milimétrica garantindo precisão 
na distribuição; defletor para direcionamento do material; cardam central com engrenagens por corrente; caixas de transmissão banhadas 
a óleo; largura mínima de 1975 mm; comprimento mínimo de 4500mm; altura mínima de 1750mm; peso mínimo do equipamento 1100kg.
Art. 3º O Contrato de Comodato de que trata este Decreto se dará de modo gratuito, mediante a condição de que o implemento seja utili-
zado exclusivamente para os fins intrínsecos da entidade.

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

Ituporanga, 19 de outubro de 2022.
GERVÁSIO MACIEL    GERSON WALTER KRAEMER
Prefeito de Ituporanga    Secretário de Administração

SANDRA BEZERRA LOFFI PETRY HUGO TEIXEIRA DA SILVA
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente Procurador Geral do Município

ANEXO I
CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTO
Por este instrumento particular de comodato de bem móvel e outras avenças, que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE ITUPORAN-
GA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.640/0001-30, com sede à Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, cen-
tro, Ituporanga/SC, CEP 88.400-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Gervásio Maciel, de agora em diante simplesmente 
denominada de COMODANTE, e de outro lado a Associação de Moradores de Barragem Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 00.058.956/0001-44, 
com sede na Estrada Geral Barragem, representada neste ato pelo senhor Paulino Rengel, inscrito no CPF nº 311.147.259-00, identidade nº 
868385, de agora em diante simplesmente denominada de COMODATÁRIA, têm certo e ajustado, o que se segue:
Cláusula Primeira: O COMODANTE é legítimo possuidor de:
Um distribuidor de calcário e composto orgânico, com capacidade de carga de 6.000 kg e com no mínimo 2,80m³ de volume; com rodado 
tandem com pneus 750x16 novos; esteira com largura mínima de 80cm; com 2 discos de distribuição de no mínimo 600mm de diâmetro com 
4 palhetas cada; tampa de saída com abertura de no mínimo 300mm, com regulagem de escala graduada milimétrica garantindo precisão 
na distribuição; defletor para direcionamento do material; cardam central com engrenagens por corrente; caixas de transmissão banhadas 
a óleo; largura mínima de 1975 mm; comprimento mínimo de 4500mm; altura mínima de 1750mm; peso mínimo do equipamento 1100kg.

http://bnc.org.br/
http://www.ituporanga.sc.gov.br/
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Cláusula Segunda: Pelo presente Contrato de Comodato, o COMODANTE cede em comodato à COMODATÁRIA, um distribuidor de calcário 
e composto orgânico, com capacidade de carga de 6.000 kg e com no mínimo 2,80m³ de volume; com rodado tandem com pneus 750x16 
novos; esteira com largura mínima de 80cm; com 2 discos de distribuição de no mínimo 600mm de diâmetro com 4 palhetas cada; tampa 
de saída com abertura de no mínimo 300mm, com regulagem de escala graduada milimétrica garantindo precisão na distribuição; defletor 
para direcionamento do material; cardam central com engrenagens por corrente; caixas de transmissão banhadas a óleo; largura mínima 
de 1975 mm; comprimento mínimo de 4500mm; altura mínima de 1750mm; peso mínimo do equipamento 1100kg, conforme descrito na 
Cláusula Primeira, nos termos do art. 579 usque art. 585 do Código Civil.

Cláusula Terceira: Os implementos ora cedidos a título de COMODATO, por mera liberdade do COMODANTE, tem por único objetivo fins 
intrínsecos da entidade.
Cláusula Quarta: O prazo de duração deste Contrato é de 10 (dez) anos, a contar da data da assinatura deste, podendo ser renovado por 
igual prazo ou prazo maior, conforme conveniência das partes.
Parágrafo Único: Poderá a administração municipal a qualquer momento efetuar o recolhimento dos implementos.
Cláusula Quinta: A COMODATÁRIA assume a responsabilidade de zelar pela rigorosa conservação do bem, de modo a mantê-lo em perfeitas 
condições de uso, bem como zelar e evitar que seja subtraído ou danificado por terceiros, responsabilizando-se pela reparação e indenização 
imediata de qualquer estrago na conservação.
Parágrafo Único: Será de inteira responsabilidade da COMODATÁRIA as despesas com as pessoas que eventualmente venham a utilizar os 
referidos equipamentos.
Cláusula Sexta: A COMODATÁRIA desde já, faculta ao COMODANTE, examinar ou vistoriar o bem, quando este entender conveniente.
Clausula Sétima: Fica vedado a COMODATÁRIA transferir, alugar ou emprestar de qualquer forma os bens deste contrato, a outras pessoas 
que não estejam relacionadas à Entidades.
Cláusula Oitava: A recusa da COMODATÁRIA na devolução do equipamento descrito na cláusula primeira, ora cedido, ao final do prazo 
convencionado na cláusula quarta, incorrendo em esbulho possessório, caracteriza, via de consequência, posse injusta e/ou precária, auto-
rizando o ajuizamento da competente ação reintegratória de posse por parte do COMODANTE.
Cláusula Nona: A cedência do bem citado na Cláusula Primeira, será a título gratuito e sem qualquer retribuição.
Cláusula Décima: O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, não só obrigando as partes, mas também seus 
sucessores.
Cláusula Décima Primeira: A parte que der causa e ferir qualquer cláusula deste contrato, originando Ação Judicial, será responsável por 
todas as despesas com custas processuais e honorárias advocatícias.
Cláusula Décima Segunda: Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga/SC, para dirimir dúvidas, oriundas deste contrato.
E assim, certo e ajustado, firmam as partes este contrato, em duas vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, que a tudo 
assistiram e presenciaram, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Ituporanga, 19 de outubro de 2022.
Gervásio Maciel
Prefeito de Ituporanga
Comodante

Paulino Rengel
Presidente Associação
Comodatária

Testemunhas:
1)
2)

DECRETO Nº 0124, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263096

DECRETO Nº 0124, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
Firmar Contrato de Comodato de implementos agrícolas de propriedade do município de Ituporanga à Associação dos Produtores Rurais e 
Moradores da Localidade de Barra do Rio dos Bugres.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, de conformidade com o Inciso VIII 
do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município,
Art. 1º Firmar Contrato de Comodato de implemento agrícola de propriedade do município de Ituporanga à Associação dos Produtores 
Rurais e Moradores da Localidade de Barra do Rio dos Bugres, conforme Anexo I, parte integrante desta Lei.
Art. 2º O implemento que trata deste artigo é proveniente do Processo SGP-e:SCC 24372/2021, assim especificados:
Um guincho agrícola traseiro, novo, ano de fabricação e modelo 2022 tratorizado para carga e descarga de big bag capacidade mínima de 
2.000 kg, com pistão de giro da torre, engate big- bag, estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência, engate traseiro, engate 
categoria ii três pontos, rodeiro giratório com pneus 11l-15, com válvula hidráulica de segurança, com gancho opcional, bitola regulável com 
espaçamento mínimo de 2,4 metros com sistema de roda louça.
Art. 3º O Contrato de Comodato de que trata este Decreto se dará de modo gratuito, mediante a condição de que o implemento seja utili-
zado exclusivamente para os fins intrínsecos da entidade.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
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Ituporanga, 19 de outubro de 2022.
GERVÁSIO MACIEL   GERSON WALTER KRAEMER
Prefeito de Ituporanga   Secretário de Administração

SANDRA BEZERRA LOFFI PETRY HUGO TEIXEIRA DA SILVA
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente Procurador Geral do Município

ANEXO I
CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTO
Por este instrumento particular de comodato de bem móvel e outras avenças, que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE ITUPORAN-
GA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.640/0001-30, com sede à Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, cen-
tro, Ituporanga/SC, CEP 88.400-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Gervásio Maciel, de agora em diante simplesmente 
denominada de COMODANTE, e de outro lado a Associação dos Produtores Rurais e Moradores da Localidade de Barra do Rio dos Bugres, 
inscrita no CNPJ sob o nº 46.080.882/0001-43, com sede na Estrada Geral Santana, representada neste ato pelo senhor Salvio Hinckel, 
inscrito no CPF nº 472.373.689-15, identidade nº 1229408, de agora em diante simplesmente denominada de COMODATÁRIA, têm certo 
e ajustado, o que se segue:
Cláusula Primeira: O COMODANTE é legítimo possuidor de:
Um guincho agrícola traseiro, novo, ano de fabricação e modelo 2022 tratorizado para carga e descarga de big bag capacidade mínima de 
2.000 kg, com pistão de giro da torre, engate big- bag, estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência, engate traseiro, engate 
categoria ii três pontos, rodeiro giratório com pneus 11l-15, com válvula hidráulica de segurança, com gancho opcional, bitola regulável com 
espaçamento mínimo de 2,4 metros com sistema de roda louça.
Cláusula Segunda: Pelo presente Contrato de Comodato, o COMODANTE cede em comodato à COMODATÁRIA, um guincho agrícola trasei-
ro, novo, ano de fabricação e modelo 2022 tratorizado para carga e descarga de big bag capacidade mínima de 2.000 kg, com pistão de 
giro da torre, engate big- bag, estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência, engate traseiro, engate categoria ii três pontos, 
rodeiro giratório com pneus 11l-15, com válvula hidráulica de segurança, com gancho opcional, bitola regulável com espaçamento mínimo 
de 2,4 metros com sistema de roda louça, conforme descrito na Cláusula Primeira, nos termos do art. 579 usque art. 585 do Código Civil.
Cláusula Terceira: Os implementos ora cedidos a título de COMODATO, por mera liberdade do COMODANTE, tem por único objetivo fins 
intrínsecos da entidade.
Cláusula Quarta: O prazo de duração deste Contrato é de 10 (dez) anos, a contar da data da assinatura deste, podendo ser renovado por 
igual prazo ou prazo maior, conforme conveniência das partes.
Parágrafo Único: Poderá a administração municipal a qualquer momento efetuar o recolhimento dos implementos.
Cláusula Quinta: A COMODATÁRIA assume a responsabilidade de zelar pela rigorosa conservação do bem, de modo a mantê-lo em perfeitas 
condições de uso, bem como zelar e evitar que seja subtraído ou danificado por terceiros, responsabilizando-se pela reparação e indenização 
imediata de qualquer estrago na conservação.
Parágrafo Único: Será de inteira responsabilidade da COMODATÁRIA as despesas com as pessoas que eventualmente venham a utilizar os 
referidos equipamentos.
Cláusula Sexta: A COMODATÁRIA desde já, faculta ao COMODANTE, examinar ou vistoriar o bem, quando este entender conveniente.
Clausula Sétima: Fica vedado a COMODATÁRIA transferir, alugar ou emprestar de qualquer forma os bens deste contrato, a outras pessoas 
que não estejam relacionadas à Entidades.
Cláusula Oitava: A recusa da COMODATÁRIA na devolução do equipamento descrito na cláusula primeira, ora cedido, ao final do prazo 
convencionado na cláusula quarta, incorrendo em esbulho possessório, caracteriza, via de consequência, posse injusta e/ou precária, auto-
rizando o ajuizamento da competente ação reintegratória de posse por parte do COMODANTE.
Cláusula Nona: A cedência do bem citado na Cláusula Primeira, será a título gratuito e sem qualquer retribuição.
Cláusula Décima: O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, não só obrigando as partes, mas também seus 
sucessores.
Cláusula Décima Primeira: A parte que der causa e ferir qualquer cláusula deste contrato, originando Ação Judicial, será responsável por 
todas as despesas com custas processuais e honorárias advocatícias.
Cláusula Décima Segunda: Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga/SC, para dirimir dúvidas, oriundas deste contrato.
E assim, certo e ajustado, firmam as partes este contrato, em duas vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, que a tudo 
assistiram e presenciaram, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Ituporanga, 19 de outubro de 2022.
Gervásio Maciel
Prefeito de Ituporanga
Comodante

Salvio Hinckel
Presidente Associação
Comodatária

Testemunhas:
1)
2)
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Publicação Nº 4264150

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Comissão de Seleção e Julgamento para o Chamamento Público para parcerias e acordos de cooperação entre a Administração Pública e 
Organizações da Sociedade Civil, Portaria 554 de 17 de maio de 2018, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
FINAL DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – Edital de Chamamento Público 002/2022, conforme segue:
Nome da Entidade Situação

Kolping Estadual de Santa Catarina sede em Ituporanga Habilitada

APAE Habilitada

CERENE Habilitada

Ituporanga, 20 de outubro de 2022.
COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PARCERIAS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO ENTRE A AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL.

PORTARIA N.º 2682, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263085

PORTARIA Nº 2682 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65 
da Lei Orgânica do Município e de acordo com o §1º art.18 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021,
Considerando o requerimento nº 19231 de 18 de outubro de 2022.
RESOLVE;
Art. 1º Prorrogar a posse da candidata GABRIELA EING, nomeada para cargo em provimento efetivo de ENFERMEIRO, até 21.11.2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ituporanga, 19 de outubro de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração

PORTARIA N.º 2699, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4265773

PORTARIA Nº 2699, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Convocar a servidora SIRLEI APARECIDA DA SILVA VELHO, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 
INICIAIS, (readaptada), em gozo de férias no período de 19.10.2022 à 28.10.2022, conforme Portaria nº 2659/2022, para que retorne ao 
exercício de suas funções na Secretaria de Administração - Conselho Tutelar, a partir de 20.10.2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.

Ituporanga, 20 de outubro de 2022.
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração

PORTARIA N.º 2700, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265774

PORTARIA Nº 2700, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, no uso da competência privativa que lhe confere o Art. 66 da Lei Orgânica, Lei 
Complementar nº 089 de 24 de junho de 2021, e Decreto n° 183, de 22 de dezembro de 2021,
Considerando o Processo Digital nº 19536, de 20 de outubro de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a servidora FERNANDA RENGEL, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, gozar férias pelo período de 
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10 (dez) dias a contar de 16.11.2022 à 25.11.2022, referente ao período aquisitivo de 05.01.2021 à 04.01.2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ituporanga, 21 de outubro de 2022.
ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde
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Jaborá

Prefeitura

AVISO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 109/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2022
Publicação Nº 4265542

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F30FAE4A2C4496DBC85EA866153776F32BFE428C
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

O MUNICÍPIO DE JABORÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Ângelo Poyer, 320, Centro, Jaborá, SC, 
através do Senhor CLEVSON RODRIGO FREITAS, Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, 
sob a forma ELETRÔNICA, no dia 03 de novembro de 2022, às 09 horas, destinado a AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MINICARREGADEIRA COM 
ACESSÓRIO DE VASSOURA RECOLHEDORA FRONTAL E DE CAPINADEIRA ROTATIVA MECÂNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA 
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC DE N.º 004294/2022 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO, 
tendo como critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, e será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas respectivas alterações, demais 
legislações aplicáveis e Decreto Municipal nº 1.508/2014, de 17 de fevereiro de 2014. A sessão pública será efetivada no site www.bll.org.
br, de acordo com a legislação mencionada.

Jaborá (SC), em 21 de outubro de 2022.
CLEVESON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2022
Publicação Nº 4265731

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 622AFA99E7A1539DB18BA1CA020D662EC54FB42A
MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 08/2022.
Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94.
Processo de Licitação Nº: 98/2022.
Contrato Administrativo nº: 102/2022.
Objeto: AQUISIÇÃO 2 (DOIS) DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO NOVO REBOCÁVEL, CAPACIDADE DE 4,000 LT, DA MARCA 
IPACOL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC DE N.º 000207/2022 E CONTRA-
PARTIDA DO MUNICÍPIO.
Valor: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.463/0001-88.
Contratada: FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.673.663/0001-63.

Jaborá - SC, em 20 de outubro de 2022.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2022
Publicação Nº 4265765

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8300CBD8FD8C044F0DFD4DC87E8CFBFF1F082306
MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 08/2022.
Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94.
Processo de Licitação Nº: 98/2022.
Contrato Administrativo nº: 103/2022.
Objeto: AQUISIÇÃO 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO SECO DE 7,500 KG NOVO, DA MARCA TRITON, A SEREM PAGOS COM 
RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC DE N.º 000207/2022 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
Valor: R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais).

http://www.bll.org.br
http://www.bll.org.br
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Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.463/0001-88.
Contratada: ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.141.260/0001-97.

Jaborá - SC, em 20 de outubro de 2022.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2022
Publicação Nº 4265769

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 568EDA059CEA89FA08596FE2B81BEA2D7F871F18
MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 08/2022.
Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94.
Processo de Licitação Nº: 98/2022.
Contrato Administrativo nº: 104/2022.
Objeto: AQUISIÇÃO 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO NOVO REBOCÁVEL, CAPACIDADE DE 8,000 LT, DA MARCA 
IPACOL DVL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC DE N.º 000207/2022 E 
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
Valor: R$ 64.100,00 (sessenta e quatro mil e cem reais).
Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.463/0001-88.
Contratada: AGRONÔMICA NEGÓCIOS RURAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.825.338/0001-08.

Jaborá - SC, em 20 de outubro de 2022.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal

EXTRATO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 41/2022
Publicação Nº 4264094

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 530538B813AEC44D1088C4FC2366684EB1E15891
MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO ADITIVO ACRÉSCIMO DE VALOR

Município de Jaborá
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 11/2022
Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94.
Processo de Licitação Nº: 41/2022.
Contrato Administrativo nº: 41/2022.
Objeto: TEM POR OBJETO O PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2022 DESTI-
NADO A INCLUSÃO DO SEGURO AUTO DE 1 (UMA) VAN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, MODELO: SPRINTER 
MERCEDES BENZ, 18 LUGARES ANO/FAB: 2022/2022, JUNTO A APÓLICE EXISTENTE.
Valor: Fica acrescido do Contrato Administrativo nº 41/2022 o valor de R$ 2.176,89 (dois mil cento e setenta e seis reais e oitenta e nove 
centavos).
Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC., pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.463/0001-88.
Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 61.074.175/0001-38.

Jaborá, SC, em 20 de outubto de 2022.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
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DECRETO N.º 2.298
Publicação Nº 4260257

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JABORÁ 

 

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 3526-2000 
Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br 

CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina 
 

DECRETO Nº. 2.298, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 
 

"CONVOCA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE." 

 

O Prefeito Municipal de Jaborá, CLEVSON RODRIGO FREITAS, em conjunto com a 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas 

atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação 

da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente,  

 
DECRETA:  
Art. 1º - Fica convocada a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a 

ser realizada no Pequeno Caminho, dia 16 de novembro de 2022, das 13:00 (horas) às 17:00 

(horas), tendo como tema central: “A situação dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações 
necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à 
diversidade”.  

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação 

própria do orçamento municipal.  

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaborá, em 20 de outubro de 2022. 

 

CLEVSON RODRIGO FREITAS 
Prefeito Municipal 

Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 21 de outubro de 2022. 

 

 DAVI ANTONIO CHIOCHETTA RODRIGUES   
Secretário Municipal de Administração 

 

ALESSANDRA BEGNINI 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 98/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2022
Publicação Nº 4264167

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E8C7DD295E814DED86406560D212659E9BB7E33B

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORA                    

CNPJ:
Rua Angelo Poyer, 320 
C.E.P.:

82.939.463/0001-88

89677-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Jaborá - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  8/2022 - PE

98/2022
98/2022

04/10/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,  CLEVSON RODRIGO FREITAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

- 015398 - AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA 1 0,0000 64.100,00
- 015023 - FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI 1 0,0000 90.000,00
- 014764 - ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA 1 0,0000 49.800,00

3 203.900,00

98/2022
8/2022-PE
PREGÃO ELETRÔNICO
20/10/2022
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO DE 8.000 LITROS, 2 (DOIS) 
DISTRIBUIDORES DE ADUBO LÍQUIDO DE 4.000 LITROS E 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E 
GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS 
DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC DE N.º 000207/2022 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

 Qtde de Itens  Média Descto (%)
(em Reais R$)

 Total dos Itens

Jaborá,   20   de  Outubro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
CLEVSON RODRIGO FREITAS - PREFEITO MUNICIPAL

CLEVSON RODRIGO 
FREITAS:986010759
91

Assinado de forma digital 
por CLEVSON RODRIGO 
FREITAS:98601075991 
Dados: 2022.10.20 14:25:05 
-03'00'
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Jacinto Machado

Prefeitura

ERRATA - PORTARIA 555/2022
Publicação Nº 4264600

ERRATA

Errata Portaria 555 de 14 de setembro 2022, publicado na data de 30 de setembro de 2022, DOM/SC - Edição N° 3992, p. 1324.

ONDE SE LÊ:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença-Prêmio de 01 (um) mês a professora LUCIANA CARDOSO DE SOUZA a serem gozadas no período de 14/09/2022 
a 13/10/2022 período aquisitivo 05/03/2012 a 04/03/2017.

LEIA-SE:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença-Prêmio de 03 (três) meses a professora LUCIANA CARDOSO DE SOUZA a serem gozadas no período de 
14/09/2022 a 12/12/2022 período aquisitivo 05/03/2017 a 04/03/2022.

JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:

ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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Jaguaruna

Prefeitura

ALTERA A LEI 2.105 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4264503

LEI Nº 2.107, DE 20 OUTUBRO DE 2022.
“ALTERA A LEI 2.105 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022”.

LAERTE SILVA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, 
inciso V da Lei Orgânica Municipal,

Faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterado o art. 1º da Lei n. 2.105 de 2022, passando a viger com a seguinte redação:

Art. 1º. [...]

03 – SECRETARIA MUN DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0301 – DEPTO CONTAB ADMIN FINANC ORÇAMENT E REC HUMANOS
03.01.04.122.0002.2.006- 3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (19) – Aplicações Diretas R$ 2.200.000,00
03.01.04.122.0002.2.006- 4.6.90.00.00.00.00.00.0080 (26) – Aplicações Diretas R$ 830.000,00
0303 – DEPTO DE ARRECADAÇÃO
03.03.04.129.0002.2.008- 3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (30) – Aplicações Diretas R$ 150.000,00

07 – SECRETARIA MUN TRANSP. OBRAS, HABIT. SERV. URBANOS
0701 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
07.03.26.782.0006.2.022- 3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (89) – Aplicações Diretas R$ 150.000,00

Art. 2º. Fica acrescentado ao art. 1º:
Art. 1º. [...]

08 – SECRETARIA MUN DE ESPORTE E TURISMO
0801 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
08.01.27.813.0004.2.029- 3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (117) – Aplicações Diretas R$ 200.000,00

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

Paço Municipal, 20 de outubro de 2022.
LAERTE SILVA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se.

GILMAR DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 102, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ADICIONAL AO ORÇAMENTO 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA DO EXERCÍCIO DE 2.022

Publicação Nº 4264618

DECRETO Nº 102, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ADICIONAL AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA DO EXERCÍCIO DE 2.022”.

LAERTE SILVA DOS SANTOS, prefeito municipal de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o 
art. 70, inciso V da Lei Orgânica do município e previsão na lei municipal nº 2.105, de 30 de setembro de 2022,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento do Município de Jaguaruna no valor de R$ 3.530.000,00 (três milhões, 
quinhentos e trinta mil reais), com a seguinte discriminação:

03 – SECRETARIA MUN DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0301 – DEPTO CONTAB ADMIN FINANC ORÇAMENT E REC HUMANOS
03.01.04.122.0002.2.006- 3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (19) – Aplicações Diretas R$ 2.200.000,00
03.01.04.122.0002.2.006- 4.6.90.00.00.00.00.00.0080 (26) – Aplicações Diretas R$ 830.000,00

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-jaguaruna-sc
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0303 – DEPTO DE ARRECADAÇÃO
03.03.04.129.0002.2.008- 3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (30) – Aplicações Diretas R$ 150.000,00

07 – SECRETARIA MUN TRANSP. OBRAS, HABIT. SERV. URBANOS
0701 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
07.03.26.782.0006.2.022- 3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (89) – Aplicações Diretas R$ 150.000,00

08 – SECRETARIA MUN DE ESPORTE E TURISMO
0801 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
08.01.27.813.0004.2.029- 3.3.90.00.00.00.00.00.0080(117) – Aplicações Diretas R$ 200.000,00

Art. 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior correrá por conta de anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias 
abaixo discriminadas:

02 – GABINETE DO PREFEITO
0203 – ASSESSORIA DE IMPRENSA
02.03.04.131.0002.2.005-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (10) – Aplicações Diretas R$ 50.000,00

03 – SECRETARIA MUN DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0301 – DEPTO CONTAB ADMIN FINANC ORÇAMENT E REC HUMANOS
03.01.04.122.0002.1.010- 4.4.90.00.00.00.00.00.0080 (13) – Aplicações Diretas R$ 600.000,00
03.01.04.122.0002.2.006- 3.2.90.00.00.00.00.00.0080 (16) – Aplicações Diretas R$ 50.000,00

0302 – DEPTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
03.02.04.122.0002.2.007- 3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (27) – Aplicações Diretas R$ 200.000,00

0303 – DEPTO DE ARRECADAÇÃO
03.03.04.129.0002.2.008- 3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (31) – Aplicações Diretas R$ 500.000,00

04 – SECRETARIA MUN DA AGRIC. IND. COM. E PESCA
0401 – DEPARTAMENTO APOIO A AGRIC PESCA E MEIO AMBIENTE
04.01.20.606.0007.1.001- 4.4.90.00.00.00.00.00.0080 (33) – Aplicações Diretas R$ 200.000,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
0602 – DEPARTAMENTO DA CULTURA
06.01.13.392.0008.2.020- 3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (78) – Aplicações Diretas R$ 50.000,00

07 – SECRETARIA MUN TRANSP. OBRAS, HABIT. SERV. URBANOS
0703 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
07.03.26.782.0006.2.028- 3.1.90.00.00.00.00.00.0080(108) – Aplicações Diretas R$ 100.000,00

08 – SECRETARIA MUN DE ESPORTE E TURISMO
0801 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
08.01.23.695.0004.1.004- 4.4.90.00.00.00.00.00.0080(115) – Aplicações Diretas R$ 1.000.000,00

13 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1301 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01.08.244.0011.2.036- 3.3.50.00.00.00.00.00.0080(156) – Aplicações Diretas R$ 130.000,00
13.01.08.244.0011.2.037- 3.3.90.00.00.00.00.00.0080(167) – Aplicações Diretas R$ 100.000,00
13.01.08.244.0012.1.006- 4.4.90.00.00.00.00.00.0080(177) – Aplicações Diretas R$ 30.000,00
13.01.08.244.0012.1.007- 4.4.90.00.00.00.00.00.0080(180) – Aplicações Diretas R$ 20.000,00
13.01.08.244.0013.1.008- 4.4.90.00.00.00.00.00.0080(187) – Aplicações Diretas R$ 50.000,00
13.01.08.244.0013.2.040- 3.1.90.00.00.00.00.00.0080(189) – Aplicações Diretas R$ 450.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se na íntegra o Decreto n. 100/2022.

Paço Municipal, 20 de outubro de 2022.
LAERTE SILVA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
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Jaraguá do Sul

Prefeitura

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES E PROPOSTAS DA CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 154/2022

Publicação Nº 4264824

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES e PROPOSTAS DA CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2022
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas, na sala de reuniões da Gerência de Licitações 
e Contratos, sita na Rua Walter Marquardt, 1111, bairro Rio Molha, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitações, designada 
pelo Decreto 16.349/2022 e Decreto 16.500/2022, formada pelos membros Gildo Martins de Andrade Filho, Luciana Hartmann e Marcia 
Evelise Jamoski, para sob a presidência do primeiro, procederem à abertura dos envelopes referentes a CONCORRÊNCIA Nº 154/2022, que 
tem como objeto a aquisição de COLUNAS E BANCOS EM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO destinado para abrigos 
de passageiros dos usuários do transporte coletivo no município de Jaraguá do Sul ao longo de 12 (doze) meses. Apresentou-se a sessão 
a seguinte empresa:
Proponentes Representante Identificação
EMME PRÉ FABRICADOS LTDA Euclides Emmendoerfer RG 145.119

Após a identificação do envelope da proponente, passou-se à verificação da inviolabilidade do envelope 01-Habilitação e 02 – Proposta 
Comercial. Logo após, passou-se à abertura do Envelopes 01 – Habilitação, cuja documentação foi rubricada pelos membros da Comissão 
Especial e pelo Representante presente. A documentação apresentada pela proponente foi a seguinte:
Nome da proponente Quantidade de folhas Numeração das folhas
EMME PRÉ FABRICADOS LTDA 21 não

Após análise criteriosa das Habilitações à Comissão declara a proponente HABILITADA, visto ter atendido as exigências do Edital. A seguir 
foi colocada a palavra livre ao representante presente que não se manifestou. Consultado o mesmo concordou com o julgamento da Habili-
tação e renunciou ao direito e prazo de recurso assim descrito “RENUNCIO AO DIREITO E PRAZO DE RECURSO QUANTO AO JULGAMENTO 
DA HABILITAÇÃO”.

Nome das proponentes Representante Assinatura

EMME PRÉ FABRICADOS LTDA Euclides Emmendoerfer

Dando prosseguimento, a Comissão passa para a abertura e análise da proposta comercial apresentada e após a análise foi CLASSIFICADA 
por estar de acordo com as exigências do edital. Posto isto, a Comissão Especial declara vencedora do certame a empresa e itens como 
segue:

Item Proponente vencedora Quant. Unid. Descrição dos objetos Valor unitário por item 
(R$)

01 EMME PRÉ FABRICA-
DOS LTDA

90 Unid.

Coluna pré-fabricada em concreto 
de 12x30x290cm conforme Anexo 
II do Projeto Prancha 2 (ANEXO 
II)

387,00

02 EMME PRÉ FABRICA-
DOS LTDA 60 Unid.

Banco pré-fabricado em concreto 
de 30x326x5cm conforme Anexo 
III do projeto Prancha 3 (ANEXO 
III)

422,57

Quanto à verificação do Direito de Preferência conforme Lei Federal 123/2006, verificou-se não haver necessidade de aderir a Lei, pois so-
mente uma empresa participou deste certame. A seguir foi colocada a palavra livre aos representantes presentes que não se manifestaram. 
Consultados os mesmos renunciaram ao direito e prazo de recurso, a seguir transcrito “RENUNCIAMOS AO DIREITO E PRAZO DE RECURSO 
QUANTO AO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS” assinando a presente Ata. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião e lavrou-se o 
presente Ata, a qual vai assinada pelos membros da Comissão Especial e pelo representante presente. Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 
2022.
Gildo Martins de Andrade Filho
Luciana Hartmann
Marcia Evelise Jamoski
Euclides Emmendoerfer
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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 257/2022
Publicação Nº 4264837

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 257/2022
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas, realizou-se, na sala de reuniões da Ge-
rência de Licitações e Contratos, do prédio-sede da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, situado na Rua Walter Marquardt, 1111 – Bairro 
Rio Molha, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sessão pública, relativa à licitação modalidade Pregão Presencial nº 82572022, que tem por 
objeto a Contratação de assessoria técnica especializada na área de orientação de elaboração de projetos e acompanhamento de processos 
no âmbito do Distrito Federal, junto ao Órgãos Governamentais Federais, Organismos Internacionais e Embaixadas, e na área de captação 
de recursos junto ao Governo Federal, Instituições Financeiras Nacionais e Internacionais e Organismos Internacionais, com a presença do 
servidor Sidnei Corrêa de Almeida e do servidor Elian Gustavo Hermes Vareiro da equipe de apoio, designados pelo Decreto nº 14.631/2021. 
Compareceu ao certame, entregando os necessários envelopes, a seguinte empresa:
Proponentes Credenciado Identificação
SANTA CATARINA CONSULT. ASSOCIADOS LTDA 
EPP Lilio Chaves Cabral 057.578.351-68

Dando início a sessão foi realizada o credenciamento do representante presente e após passou-se à abertura da proposta comercial. Após a 
análise, relativamente às imposições do edital, foi classificada a proposta apresentada, por estar em conformidade com o exigido no edital. 
Ato contínuo passou-se à próxima fase (negociação) com os valores registrados no Anexo I desta ata. Não houve necessidade de aderir a 
LC123/2006, pois participou desta sessão somente uma empresa. Restou vencedora a seguinte empresa, com o seguinte valor global para 
os itens:
Item Proponente vencedora Descrição do objeto Valor mensal R$ Valor global 12/meses R$

01
SANTA CATARINA CONSUL-
TORES ASSOCIADOS LTDA 
EPP

Prestação de assessoria técnica 
especializada na área de orientação 
de elaboração de projetos e acom-
panhamento de processos no âmbito 
do Distrito Federal, junto ao Órgãos 
Governamentais Federais, Organismos 
Internacionais e Embaixadas, e na 
área de captação de recursos junto ao 
Governo Federal, Instituições Finan-
ceiras Nacionais e Internacionais e 
Organismos Internacionais, em confor-
midade com o Anexo II do Edital.

7.600,00 91.200,00

O valor inicial da proposta encontra-se no Anexo I da Ata de abertura – Mapa comparativo de preços. A seguir procedeu-se a abertura do 
envelope 02 - Documentação da licitante concluindo-se pela HABILITAÇÃO da mesma visto ter apresentado sua documentação de acordo 
com as exigências do edital. Dando prosseguimento foi adjudicado o item a empresa. Não houve Manifestação de Intenção de Recurso. 
A decisão do certame será publicada no Diário Oficial dos Municípios para a devida publicidade e será submetido à apreciação do Senhor 
Prefeito Municipal, para a competente Homologação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. Jaraguá do Sul, SC, 20 de outobro 
de 2022.
Sidnei Corrêa de Almeida
Elian Gustavo Hermes Vareiro
Lilio Chaves Cabral

COMUNICADO DE DESLIGAMENTO
Publicação Nº 4263910

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 03/2021/SECEL
INSCRIÇÃO PROGRAMA BOLSA CULTURAL – CULTURA EM AÇÃO
SELEÇÃO DE EDUCADORES TÉCNICOS CULTURAIS

COMUNICADO DE DESLIGAMENTO

Comunicamos que EGBERTO DE OLIVEIRA SAURINI, inscrito na modalidade de DANÇA, de acordo com a CLÁUSULA QUINTA do TERMO DE 
ADESÃO Nº 417/2021, e de acordo com o item 17 do Edital supracitado, foi desligado da vaga de educador técnico cultural da qual foi sele-
cionado e classificado, por meio do EDITAL DE CHAMAMENTO N° 03/2021/SECEL – INSCRIÇÃO PROGRAMA BOLSA CULTURAL – CULTURA 
EM AÇÃO – SELEÇÃO DE EDUCADORES TÉCNICOS CULTURAIS.

Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2022.

Comissão de Monitoramento e Avaliação do Programa Bolsa Cultural
Portaria Municipal nº 353/2022
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CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019/SEMED
Publicação Nº 4265792

Convocação de Concurso Público n° 001/2019/SEMED

Pelo presente, fica Vossa(s) Senhoria(s) CONVOCADA(S) para comparecer junto a Diretoria de Gestão de Pessoas desta Prefeitura Municipal 
de Jaraguá do Sul, até às 16h do dia 25 de outubro de 2022, na Rua Walter Marquardt, n° 1.111 – Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul/SC, 
a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, haja vista a vossa classificação no 
Concurso Público n° 001/2019/SEMED, conforme segue:

Nome: ANA CLÁUDIA PFLEGER
Cargo: FONOAUDIÓLOGO – 40h
Secretaria: SEMED
Classificação: 3° lugar

Nome: LINDOMAR DE SOUZA FERREIRA
Cargo: SECRETÁRIO DE UNIDADE ESCOLAR – 40h
Secretaria: SEMED
Classificação: 19° lugar

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO N° 002/2019/PMJS
Publicação Nº 4265793

Convocação de Concurso Público n° 002/2019/PMJS

Pelo presente, fica Vossa(s) Senhoria(s) CONVOCADA(S) para comparecer junto a Diretoria de Gestão de Pessoas desta Prefeitura Municipal 
de Jaraguá do Sul, até às 16h do dia 25 de outubro de 2022, na Rua Walter Marquardt, n° 1.111 – Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul/SC, 
a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, haja vista a vossa classificação no 
Concurso Público n° 002/2019/PMJS, conforme segue:

Nome: GILSON JUNIOR AUERBACH
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO – 40h
Secretaria: SECEL
Classificação: 35° lugar

Nome: GABRIEL PIANOSKI INACIO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL – 30h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 11° lugar

Nome: ALEX JUNIO FELIX DOS SANTOS
Cargo: ENFERMEIRO – 40h
Secretaria: SEMSA
Classificação: 19° lugar

Nome: MAITÊ BEATRIZ BRUECKHEIMER
Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40h
Secretaria: SEMSA
Classificação: 23° lugar

Nome: TAIS RODRIGUES GASPARINI
Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40h
Secretaria: SEMSA
Classificação: 24° lugar

Nome: IVAN DE FIGUEIREDO FERNANDES
Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40h
Secretaria: SEMSA
Classificação: 25° lugar

Nome: VANESSA GRACIELLY ALMEIDA BEREZA
Cargo: MÉDICO ESPECIALISTA – PSIQUIATRA – 20h
Secretaria: SEMSA
Classificação: 8° lugar

Nome: LUDMILA RABELO MARTINS
Cargo: PSICÓLOGO – 40h
Secretaria: SEMED
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Classificação: 12° lugar
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DECISÃO Nº 157/2022/GABPREF - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 116/2020 – CONTRATO Nº 549/2020
Publicação Nº 4264550

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
GABINETE DO PREFEITO 
 

 

Rua Walter Marquardt, 1111  |  Barra do Rio Molha  |  Jaraguá do Sul – SC 
CEP: 89259-565  |  (47) 2106-8100  E-mail: gabinete@jaraguadosul.sc.gov.br1/9 

DECISÃO/GAPREF 
 

        Decisão nº 157/2022/GABPREF 
 
 
 
Processo Administrativo Geral nº 0019522/2022 e 0022017/2022 – 0025469/2022  
(apensos) 
Recorrente: PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA 
Edital de Concorrência nº 116/2020 – Contrato nº 549/2020 
Pavimentação  e demais serviços  - Rua 1147 – Lina Walz Schwarz – Bairro Três Rios do Sul 
 
 
                               

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

 
   I – RELATÓRIO 
          
    

   Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa 

PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.989.313/0001-02, 

devidamente qualificada no Contrato nº 549/2020, que tem como objeto “a contratação de 

pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais 

e mão de obra, para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, 

drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na Rua 1147- Lina Walz 

Schwarz – Bairro Três Rios do Sul, com extensão total de 590,22 m (quinhentos e noventa 

metros e vinte e dois centímetros).” 

 

Aduz a Recorrente nulidade do Processo Administrativo alegando a 

falta de intimação prévia dos atos decisórios e as decisões e encaminhamentos efetuados 

no processo não estavam claros, prejudicando a sua defesa pleiteando ao final a anulação 

da Rescisão Contratual. 

 

Nos termos da Decisão Administrativa (fls. 37 – 64 Autos 22017/2022), foi 

aplicada multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor da proposta, que  

correspondente a R$ 108.050,22  (cento e oito mil, cinquenta reais e vinte e dois centavos), 

nos seguintes termos: 
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(…) IV – DA DECISÃO: 
 

EM FACE DO EXPOSTO, baseado nos princípios da indisponibilidade do interesse 
público e da proporcionalidade, e considerando, sobretudo, a conduta do Particular 
e seu grau de culpabilidade, com fundamento na atribuição delegada por intermédio 
do artigo 1º, inciso XIV, do Decreto Municipal nº 12.302/2018, 
DECIDO: 
 
1) RESCINDO UNILATERALMENTE o Contrato Administrativo 549/2022, nos 
termos do art. 78 inciso, I, II, III e IV da Lei 8.666/93 

 
2) Aplicar à empresa PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ sob 
o nº 83.989.313/0001-02, devidamente qualificada no Contrato nº 549/2020 
(fl.26/36 – Autos 22017/2022); 
 
2.1) SUSPENSÃO DE LICITAR com o Município de Jaraguá do Sul, durante o 
prazo de 03 (três) meses, nos termos do art. 87, inciso III da Lei 8.666/93; 

 
2.2) MULTA no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, 
corresponde ao valor de R$ 108.050,22  (cento e oito mil, cinquenta reais e 
vinte e dois centavos) nos termos do item 9.1 letra “b” do Contrato nº 549/2020 
(fl. 31 – Autos 22.017/2022). 

 
2.2.1) Caso haja a possibilidade de desconto da garantia contratual, deve ser 
descontado do valor da multa aplicada no Item “2.2”; 

 
2.2.2) Caso o desconto da garantia, não seja suficiente ao valor da multa, 
emita-se documento de arrecadação municipal do remanescente. 

 
2.2.3) Deve ser gerada a guia para fins de recolhimento, com prazo de vencimento 
de 30 (trinta) dias, ressaltando que o não pagamento no prazo fixado ensejará na 
atualização monetária, a contar desta decisão; 
 
2.3) Caso não seja pago, inscreva-se em dívida ativa; 
 
À Assessoria de Gabinete da Secretaria para o cumprimento dos itens: 
 
a) Publique-se o extrato da Decisão no Diário Oficial dos Municípios; 
 
b) Envie-se cópia da decisão, à empresa, via correspondência eletrônica, com 
assunto: “intimação de Rescisão de Contrato e Penalidade Administrativa do 
Contrato 549/2020”. No e-mail deve ter o pedido: “Favor acusar o recebimento”. 
Juntar cópia do envio e do recebimento do e-mail. 
 
c) Caso não haja resposta formal pela empresa, do recebimento da notificação, no 
prazo de 02 (dois) dias corridos do envio, encaminhe-se a decisão via AR (por 
correio), com comprovação nos autos. 
 
d) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da intimação 
(recebimento do e-mail ou AR), não apresentado recurso, certifique-se nos autos. 
 
(...) 
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A empresa Recorrente, foi intimada da Decisão acima, em 03 de 

outubro de 2022 (fls. 66 – Autos 22019/2022), protocolando Recurso em 04/10/2022 (fls. 

04-13 – Autos 25469/2022). 

  

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTO E DECIDO 
 
É consabido que o Edital Licitatório faz lei entre as partes, ao anuir 

com as regras do certame, anui-se com a Lei, bem por isso: 

 
A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, 
pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o 
de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais 
vantajoso --- o melhor negócio --- e o de assegurar aos administrados a 
oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação 
pretendida pela Administração. Imposição do interesse público, seu 
pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do interesse 
público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de 
viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível 
de agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A 
competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que 
reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso 
às contratações da Administração.1 
 

Ainda: 

 

 E, no dizer do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles2 a vinculação ao 

instrumento convocatório é: 

[…] Princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a 
Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos 
licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se 
afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em 
desacordo com o solicitado. (grifado) 

 
1Disponível no sítio do TJSC, Apelação n. 0005348-94.2009.8.24.0048 Relator: Desembargador Júlio César Knoll, 
ACESSADO em 13 de fevereiro de 2017, às 16h25min 
 
2MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. Malheiros: São Paulo, 2001, p.259. 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1114

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
GABINETE DO PREFEITO 
 

 

Rua Walter Marquardt, 1111  |  Barra do Rio Molha  |  Jaraguá do Sul – SC 
CEP: 89259-565  |  (47) 2106-8100  E-mail: gabinete@jaraguadosul.sc.gov.br4/9 

 E Joel de Niebuhr Menezes3 quanto ao princípio de vinculação ao 

instrumento convocatório: 

[…] Os licitantes, ao analisarem o instrumento convocatório, devem ter 
condições de precisar tudo o que serão obrigados a fazer, caso saiam 
vencedores do certame. E por outro lado, a Administração Pública só pode 
exigir aquilo que efetivamente estiver no instrumento convocatório salvo, 
futuramente, se alterar o contrato, dentro das balizas legais, restabelecendo 
o equilíbrio econômico-financeiro. [...] 

 

O Município de Jaraguá do Sul lançou processo de Licitação 

Concorrência Nº 116/2020, que teve como objeto “ta contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para 

pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, obras 

complementares e sinalização viária na Rua 1147- Lina Walz Schwarz – Bairro Três Rios 

do Sul, com extensão total de 590,22 m (quinhentos e noventa metros e vinte e dois 

centímetros).” 

 

   O processo licitatório teve seu regular andamento, sagrando-se 

vencedora a empresa PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA. 
 

   A Ordem de Serviço para início das obras foi assinada em 04/02/2021 

(fls.35 – Autos 19522/2022), sendo que até o final do prazo previsto inicialmente para a 

conclusão dos serviços, foi necessário o envio de 06 (três) notificações à empresa. 

 

Destaca-se que até a data da emissão da Decisão Administrativa, 

restou devidamente comprovado o descumprimento de diversas cláusulas contratuais, 

dentre as quais podemos destacar as quais foram exaustivamente detalhadas na Decisão 

Administrativa. 

 

Constata-se portanto, que várias foram as tentativas realizada pela 

Secretaria de Obras através da fiscalização para que houvesse o cumprimento contratual, 

 
3NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 2.ed.rev. e ampl. 1 reimpr. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013, p.44. 
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no entanto, a empresa acabou por descumprir as exigências de habilitação, vindo a trazer 

prejuízo ao interesse público, pela inexecução do objeto, possibilitando a rescisão 
contratual. 

 

Nessas situações, é inadmissível que a Administração Pública, 
adstrita ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, 
deixe de aplicar as penalidades determinadas pelo edital. 

 

A Lei n. 8.666/1993, em seu artigo 87, estabelece que a Administração 

pode, diante da inexecução total ou parcial do contrato, desde que garantida a defesa prévia, 

aplicar penalidades ao contratado. 

 

As alegações da empresa no acerca da nulidade processual não 

merecem prosperar, haja vista que o processo foi conduzido em sua integralidade sob a luz dos 

princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 

 

A Empresa Executora não apresentou no Recurso Administrativo 
comprovações de suas alegações ou elemento que desconfigure os motivos que 
ensejaram a rescisão do contrato e/ou redução das penalidades. 

 
Cabe registrar que funcionários da empresa recorrida compareceram 

em 18/07/2022 na Secretaria de Obras, informando o atraso de 03 (três) meses de 

pagamento.   
 

Válido destacar, que mesmo instada para tanto, a Empresa não trouxe, 

qualquer fato que pudesse justificar os problemas de execução, dos serviços apontados, 

agindo em descumprimento do contrato. 

 

Num cenário em que as obras públicas precisam atender as 

demandas da população, as mesmas necessitam ser planejadas e gerenciadas visando a 

eficiência, obedecendo aos princípios fundamentais da administração pública. 

Especificamente na construção de obras públicas o princípio da eficiência passou a exigir 
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dos gestores a utilização das ferramentas de planejamento e gestão, visando a melhor 

utilização dos recursos disponíveis a fim de oferecer resultados satisfatórios à população. 

 

Relativamente à aplicação da sanção administrativa, 
indispensável a individualização concreta da penalidade cabível ao caso, 
considerando todas as suas circunstâncias. 

 
O Atraso e a não execução do contrato nos termos apontados pela 

fiscalização deveu-se a negligência, imprudência ou imperícia do contratado, caberá a 

multa pecuniária. 

 

Se, por um lado, a Administração tem o dever de tentar preservar a 

relação contratual, pois é por meio dela que o encargo será obtido e, em razão dele, será 

satisfeita a necessidade; por outro, tem ela também o dever de definir um regime específico 

de sanções para o caso de haver descumprimento parcial por parte do contratado. 

 

O objetivo da multa pecuniária é fazer com que o contratado aprenda 

a honrar e cumprir suas obrigações contratuais. Da mesma forma, serve para inibir que 

outros acontecimentos venham a se repetir e que o cidadão não seja prejudicado pela culpa 

da empresa contratada. 

 

A inexecução contratual fere a dignidade dos munícipes que sim, 
pagaram seus impostos, porque é o Dinheiro Público que está em jogo! 

 

   Gize-se, ao aderir o edital e, inclusive, sagrar-se campeã, sabia das 
regras, conquanto estão claramente dispostas, ou imaginava a vencedora que tão 
logo assinasse contrato poder-se-ia flexibilizar as regras de maneira que lhe 
aprouvesse ?   
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As penalidades e o percentual de 10% sobre o valor da proposta 

constam expressamente no item: nos termos do item 9.1 letra “b” do Contrato nº 
549/2020, inexistindo excesso na penalidade 

 

Então, diante das provas perscrutadas, eis que o não 
cumprimento contratual trouxe de forma indireta prejuízos à Administração Pública 
que não recebeu  a pavimentação da Rua Lina Walz Schwarz – Bairro Três Rios, até 
o momento ferindo princípios administrativos. 

 
Nesse sentido cito entendimento do TJSC: 
 
"A empresa vitoriosa em processo licitatório deve estar preparada para cumprir a 

proposta nos exatos termos em que foi lançada. Se assim não o faz, deixando de adotar 

as providências mais elementares para assegurar o fornecimento dos bens pretendidos 

pelo Poder Público, apresenta-se correta a rescisão unilateral do contrato, com a 

imposição de multa e suspensão do direito de licitar com a Administração, o que se 

fez em estrita observância ao devido processo legal" (TJSC, Apelação Cível em 

Mandado de Segurança n. 2005.029265-3, da Capital, rel. Jânio Machado, Quarta 

Câmara de Direito Público, j. 24-01-2008).   
 

Bem por isso, mantenho incólume a nº Decisão (fls. 37/64 – Autos 
22017/2022.   

 
IV – DA DECISÃO: 

 
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo 

incólume a Decisão (fls. 37/64 – Autos 22017/2022) mantenho a multa R$ 108.050,22  
(cento e oito mil, cinquenta reais e vinte e dois centavos), nos termos do item 9.1 letra 
“b” do Contrato nº 549/2020 (fl. 31 – Autos 22.017/2022) em relação à empresa 
Percentual Engenharia Ltda; 

 

4.1) Publique-se o extrato da decisão no Diário Oficial dos Municípios; 
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4.2) Envie-se cópia da decisão em PDF ao advogado da empresa 

(endereço fl. 04 (rodapé) – Autos 25469/2022) via correspondência eletrônica, com 

certificação nos autos; 

 

4.3) Formalize-se Termo de Rescisão Contratual, dando ciência à 

empresa; 

 

4.4) Verifique-se a existência do Seguro Garantia ao Contrato e, caso 

existente apure-se o valor, devendo ser descontado deste o valor da penalidade aplicada - 

R$ 108.050,22  (cento e oito mil, cinquenta reais e vinte e dois centavos), nos termos 
do item 9.1 letra “b” do Contrato nº 549/2020. 

 
4.5) Não sendo o valor do Seguro suficiente ou inexistente, deve-se 

providenciar junto a Secretaria Municipal da Fazenda - Diretoria Financeira, a emissão do 

DAM referente ao valor remanescente, ou valor integral da penalidade, encaminhando este 

à empresa penalizada para pagamento. 

 

4.6) Registre-se a penalidade e emita-se do documento de 

arrecadação municipal do valor da multa à empresa. 

 

4.7) Não havendo pagamento pela empresa, encaminhe-se o 
débito para inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal. 

 

4.8) Efetivada a decisão, não havendo pendências, certifique nos 

autos o cumprimento integral; 

 

4.9) Após, considerando a Rescisão do Contrato 549/2020 com a empresa 

PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA, vencedora da Concorrência 116/2020, seguindo as disposições 

constantes na Lei de Licitações, deve a Comissão Especial de Licitações convocar as licitantes 

remanescentes na ordem de classificação verificando o interesse na continuidade da obra, conforme 

cálculo atualizado a ser elaborado pela Secretaria da Transparência e Integridade Pública; 
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4.10) Inexistindo interesse das empresas – licitantes remanescentes, deve ser 

encaminhado novo processo licitatório para prestação dos serviços. 

 

4.11) Por fim, remeta-se à Secretaria da Transparência e Integridade 

Pública para conhecimento e providências que achar pertinente. 

 

 Cumpra-se nestes termos. 

 
    

Jaraguá do Sul, 17 de Outubro de 2022 

 

 

José Jair Franzner 

Prefeito 
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DECISÃO/GAPREF 
 

        Decisão nº 158/2022/GABPREF 
 
 
 
Processo Administrativo Geral nº 0019038/2022 e 0018831/2022 – 0022016/2022  - 
0025468/2022 (apensos) 
Recorrente: PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA 
Edital de Concorrência nº 294/2021 – Contrato nº 188/2022 
Pavimentação  e demais serviços  - Rua 884 – Daniel Fabiano Tecilla – Bairro São Luís 
 
 
                               

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

 
   I – RELATÓRIO 
          
    

   Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa 

PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.989.313/0001-02, 

devidamente qualificada no Contrato nº 188/2022, que tem como objeto “a contratação de 

pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais 

e mão de obra, para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, 

drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na Rua 884 – Daniel Fabiano 

Tecilla – Bairro São Luís, com extensão total de 115,00m (cento e quinze metros).” 

 

Aduz a Recorrente nulidade do Processo Administrativo alegando a 

falta de intimação prévia dos atos decisórios e as decisões e encaminhamentos efetuados 

no processo não estavam claros, prejudicando a sua defesa pleiteando ao final a anulação 

da Rescisão Contratual. 

 

Nos termos da Decisão Administrativa (fls. 27-55 Autos 22016/2022), foi 

aplicada multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor da proposta, que  

correspondente a R$ 29.187,95  (vinte e nove mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e 

cinco centavos), nos seguintes termos: 
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(…) IV – DA DECISÃO: 
 

EM FACE DO EXPOSTO, baseado nos princípios da indisponibilidade do interesse 
público e da proporcionalidade, e considerando, sobretudo, a conduta do Particular 
e seu grau de culpabilidade, com fundamento na atribuição delegada por intermédio 
do artigo 1º, inciso XIV, do Decreto Municipal nº 12.302/2018, 
DECIDO: 
 
1) RESCINDO UNILATERALMENTE o Contrato Administrativo 188/2022, nos 
termos do art. 78 inciso, I, II, III e IV da Lei 8.666/93 

 
2) Aplicar à empresa PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ sob 
o nº 83.989.313/0001-02, devidamente qualificada no Contrato nº 188/2022 (fl.08-
19 – Autos 18831/2022); 
 
2.1) SUSPENSÃO DE LICITAR com o Município de Jaraguá do Sul, durante o 
prazo de 03 (três) meses, nos termos do art. 87, inciso III da Lei 8.666/93; 

 
2.2) MULTA no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, 
corresponde ao valor de R$ 29.187,95  (vinte e nove mil, cento e oitenta e sete 
reais e noventa e cinco centavos) nos termos do item 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do 
Contrato nº 188/2022 (fl. 08-19 – Autos 18831/2022). 

 
2.2.1) Caso haja a possibilidade de desconto da garantia contratual, deve ser 
descontado do valor da multa aplicada no Item “3.2”; 

 
2.2.2) Caso o desconto da garantia, não seja suficiente ao valor da multa, 
emita-se documento de arrecadação municipal do remanescente. 

 
2.2.3) Deve ser gerada a guia para fins de recolhimento, com prazo de vencimento 
de 30 (trinta) dias, ressaltando que o não pagamento no prazo fixado ensejará na 
atualização monetária, a contar desta decisão; 
 
2.3) Caso não seja pago, inscreva-se em dívida ativa; 
 
À Assessoria de Gabinete da Secretaria para o cumprimento dos itens: 
 
a) Publique-se o extrato da Decisão no Diário Oficial dos Municípios; 
 
b) Envie-se cópia da decisão, à empresa, via correspondência eletrônica, com 
assunto: “intimação de Rescisão de Contrato e Penalidade Administrativa do 
Contrato 188/2022”. No e-mail deve ter o pedido: “Favor acusar o recebimento”. 
Juntar cópia do envio e do recebimento do e-mail. 
 
c) Caso não haja resposta formal pela empresa, do recebimento da notificação, no 
prazo de 02 (dois) dias corridos do envio, encaminhe-se a decisão via AR (por 
correio), com comprovação nos autos. 
 
d) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da intimação 
(recebimento do e-mail ou AR), não apresentado recurso, certifique-se nos autos. 
 
(...) 
 

A empresa Recorrente, foi intimada da Decisão acima, em 03 de 
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outubro de 2022 (fls. 57 – Autos 22016/2022), protocolando Recurso em 04/10/2022 (fls. 

04-13 – Autos 25468/2022). 

  

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTO E DECIDO 
 
É consabido que o Edital Licitatório faz lei entre as partes, ao anuir 

com as regras do certame, anui-se com a Lei, bem por isso: 

 
A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, 
pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o 
de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais 
vantajoso --- o melhor negócio --- e o de assegurar aos administrados a 
oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação 
pretendida pela Administração. Imposição do interesse público, seu 
pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do interesse 
público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de 
viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível 
de agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A 
competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que 
reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso 
às contratações da Administração.1 
 

Ainda: 

 

 E, no dizer do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles2 a vinculação ao 

instrumento convocatório é: 

[…] Princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a 
Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos 
licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se 
afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em 
desacordo com o solicitado. (grifado) 

 
1Disponível no sítio do TJSC, Apelação n. 0005348-94.2009.8.24.0048 Relator: Desembargador Júlio César Knoll, 
ACESSADO em 13 de fevereiro de 2017, às 16h25min 
 
2MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. Malheiros: São Paulo, 2001, p.259. 
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 E Joel de Niebuhr Menezes3 quanto ao princípio de vinculação ao 

instrumento convocatório: 

[…] Os licitantes, ao analisarem o instrumento convocatório, devem ter 
condições de precisar tudo o que serão obrigados a fazer, caso saiam 
vencedores do certame. E por outro lado, a Administração Pública só pode 
exigir aquilo que efetivamente estiver no instrumento convocatório salvo, 
futuramente, se alterar o contrato, dentro das balizas legais, restabelecendo 
o equilíbrio econômico-financeiro. [...] 

 

O Município de Jaraguá do Sul lançou processo de Licitação 

Concorrência Nº 116/2020, que teve como objeto “ta contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para 

pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, obras 

complementares e sinalização viária na Rua 884 – Daniel Fabiano Tecilla – Bairro São Luís, 

com extensão total de 115,00m (cento e quinze metros). 

 

   O processo licitatório teve seu regular andamento, sagrando-se 

vencedora a empresa PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA. 
 

   A Ordem de Serviço para início das obras foi assinada em 18/04/2022 

(fls.10 – Autos 19038/2022), sendo a data da emissão da Decisão Administrativa, 

comprovado nos autos o envio de 05 (cinco) notificações à empresa contratada. 

 

Destaca-se que até a data da emissão da Decisão Administrativa, 

restou devidamente comprovado o descumprimento de diversas cláusulas contratuais, as 

quais foram exaustivamente detalhadas na Decisão Administrativa. 

 

Constata-se portanto, que várias foram as tentativas realizada pela 

Secretaria de Obras através da fiscalização para que houvesse o cumprimento contratual, 

no entanto, a empresa acabou por descumprir as exigências de habilitação, vindo a trazer 

prejuízo ao interesse público, pela inexecução do objeto, possibilitando a rescisão 

 
3NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 2.ed.rev. e ampl. 1 reimpr. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013, p.44. 
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contratual. 
 

Nessas situações, é inadmissível que a Administração Pública, 
adstrita ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, 
deixe de aplicar as penalidades determinadas pelo edital. 

 

A Lei n. 8.666/1993, em seu artigo 87, estabelece que a Administração 

pode, diante da inexecução total ou parcial do contrato, desde que garantida a defesa prévia, 

aplicar penalidades ao contratado. 

 

As alegações da empresa no acerca da nulidade processual não 

merecem prosperar, haja vista que o processo foi conduzido em sua integralidade sob a luz dos 

princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 

 

A Empresa Executora não apresentou no Recurso Administrativo 
comprovações de suas alegações ou elemento que desconfigure os motivos que 
ensejaram a rescisão do contrato e/ou redução das penalidades. 

 
Cabe registrar que funcionários da empresa recorrida compareceram 

em 18/07/2022 na Secretaria de Obras, informando o atraso de 03 (três) meses de 

pagamento (fls. 51-52 Autos 19038/2022).   
 

Válido destacar, que mesmo instada para tanto, a Empresa não trouxe, 

qualquer fato que pudesse justificar os problemas de execução, dos serviços apontados, 

agindo em descumprimento do contrato. 

 

Num cenário em que as obras públicas precisam atender as 

demandas da população, as mesmas necessitam ser planejadas e gerenciadas visando a 

eficiência, obedecendo aos princípios fundamentais da administração pública. 

Especificamente na construção de obras públicas o princípio da eficiência passou a exigir 

dos gestores a utilização das ferramentas de planejamento e gestão, visando a melhor 

utilização dos recursos disponíveis a fim de oferecer resultados satisfatórios à população. 
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Relativamente à aplicação da sanção administrativa, 
indispensável a individualização concreta da penalidade cabível ao caso, 
considerando todas as suas circunstâncias. 

 
O Atraso e a não execução do contrato nos termos apontados pela 

fiscalização deveu-se a negligência, imprudência ou imperícia do contratado, caberá a 

multa pecuniária. 

 

Se, por um lado, a Administração tem o dever de tentar preservar a 

relação contratual, pois é por meio dela que o encargo será obtido e, em razão dele, será 

satisfeita a necessidade; por outro, tem ela também o dever de definir um regime específico 

de sanções para o caso de haver descumprimento parcial por parte do contratado. 

 

O objetivo da multa pecuniária é fazer com que o contratado aprenda 

a honrar e cumprir suas obrigações contratuais. Da mesma forma, serve para inibir que 

outros acontecimentos venham a se repetir e que o cidadão não seja prejudicado pela culpa 

da empresa contratada. 

 

A inexecução contratual fere a dignidade dos munícipes que sim, 
pagaram seus impostos, porque é o Dinheiro Público que está em jogo! 

 

   Gize-se, ao aderir o edital e, inclusive, sagrar-se campeã, sabia das 
regras, conquanto estão claramente dispostas, ou imaginava a vencedora que tão 
logo assinasse contrato poder-se-ia flexibilizar as regras de maneira que lhe 
aprouvesse ?   
 

As penalidades e o percentual de 10% sobre o valor da proposta 

constam expressamente no item: nos termos do item 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do Contrato nº 
188/2022, inexistindo excesso na penalidade. 
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Então, diante das provas perscrutadas, eis que o não 
cumprimento contratual trouxe de forma indireta prejuízos à Administração Pública 
que não recebeu  a pavimentação da Rua 884 – Daniel Fabiano Tecilla, até o 
momento ferindo princípios administrativos. 

 
Nesse sentido cito entendimento do TJSC: 
 
"A empresa vitoriosa em processo licitatório deve estar preparada para cumprir a 

proposta nos exatos termos em que foi lançada. Se assim não o faz, deixando de adotar 

as providências mais elementares para assegurar o fornecimento dos bens pretendidos 

pelo Poder Público, apresenta-se correta a rescisão unilateral do contrato, com a 

imposição de multa e suspensão do direito de licitar com a Administração, o que se 

fez em estrita observância ao devido processo legal" (TJSC, Apelação Cível em 

Mandado de Segurança n. 2005.029265-3, da Capital, rel. Jânio Machado, Quarta 

Câmara de Direito Público, j. 24-01-2008).   
 

Bem por isso, mantenho incólume a nº Decisão (fls. 27/55 – Autos 
22016/2022).   

 
IV – DA DECISÃO: 

 
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo 

incólume a Decisão (fls. 27-55 – Autos 22016/2022) mantenho a multa R$ 29.187,95 
(vinte e nove mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), nos termos 
do item 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do Contrato nº 188/2022 (fl. 54 – Autos 22.016/2022) em 
relação à empresa Percentual Engenharia Ltda; 

 

4.1) Publique-se o extrato da decisão no Diário Oficial dos Municípios; 

 

4.2) Envie-se cópia da decisão em PDF ao advogado da empresa 

(endereço fl. 04 (rodapé) – Autos 22016/2022) via correspondência eletrônica, com 

certificação nos autos; 

 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1127

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
GABINETE DO PREFEITO 
 

 

Rua Walter Marquardt, 1111  |  Barra do Rio Molha  |  Jaraguá do Sul – SC 
CEP: 89259-565  |  (47) 2106-8100  E-mail: gabinete@jaraguadosul.sc.gov.br8/9 

4.3) Formalize-se Termo de Rescisão Contratual, dando ciência à 

empresa; 

 

4.4) Verifique-se a existência do Seguro Garantia ao Contrato e, caso 

existente apure-se o valor, devendo ser descontado deste o valor da penalidade aplicada - 

R$ 29.187,95 (vinte e nove mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), 
nos termos do9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do Contrato nº 188/2022. 

 
4.5) Não sendo o valor do Seguro suficiente ou inexistente, deve-se 

providenciar junto a Secretaria Municipal da Fazenda - Diretoria Financeira, a emissão do 

DAM referente ao valor remanescente, ou valor integral da penalidade, encaminhando este 

à empresa penalizada para pagamento. 

 

4.6) Registre-se a penalidade e emita-se do documento de 

arrecadação municipal do valor da multa à empresa. 

 

4.7) Não havendo pagamento pela empresa, encaminhe-se o 
débito para inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal. 

 

4.8) Efetivada a decisão, não havendo pendências, certifique nos 

autos o cumprimento integral; 

 

4.9) Após, considerando a Rescisão do Contrato 188/2022 com a 

empresa PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA, vencedora da Concorrência 294/2021, seguindo 

as disposições constantes na Lei de Licitações, deve a Comissão Especial de Licitações convocar as 

licitantes remanescentes na ordem de classificação verificando o interesse na continuidade da obra, 

conforme cálculo atualizado elaborado pela Secretaria da Transparência e Integridade Pública; 

 

4.10) Inexistindo interesse das empresas – licitantes remanescentes, deve ser 

encaminhado novo processo licitatório para prestação dos serviços. 
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4.11) Por fim, remeta-se à Secretaria da Transparência e Integridade 

Pública para conhecimento e providências que achar pertinente. 

 

 Cumpra-se nestes termos. 

 
    

Jaraguá do Sul, 17 de Outubro de 2022 

 

 

José Jair Franzner 

Prefeito 
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DECISÃO/GAPREF 
 

        Decisão nº 159/2022/GABPREF 
 
 
 
Processo Administrativo Geral nº 0018631/2022 e 0018827/2022 – 0022013/2022  - 
0025465/2022 -(apensos) 
Recorrente: PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA 
Edital de Concorrência nº 295/2021 – Contrato nº 189/2022 
Pavimentação  e demais serviços  - Ruas 623 – Lauro Baerwaldt, 620 – Marcílio Bernardi e 621 – 
Júlio Radant – Bairro: João Pessoa 
 
 
                               

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

 
   I – RELATÓRIO 
          
    

   Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa 

PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.989.313/0001-02, 

devidamente qualificada no Contrato nº 189/2022, que tem como objeto “a contratação de 

pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais 

e mão de obra, para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, 

drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária nas Ruas 623 – Lauro 

Baerwaldt, 620 – Marcílio Bernardi e 621 – Júlio Radant – Bairro: João Pessoa, com 

extensão total de 510,00m (quinhentos e dez metros).” 

 

Aduz a Recorrente nulidade do Processo Administrativo alegando a 

falta de intimação prévia dos atos decisórios e as decisões e encaminhamentos efetuados 

no processo não estavam claros, prejudicando a sua defesa pleiteando ao final a anulação 

da Rescisão Contratual. 

 

Nos termos da Decisão Administrativa (fls. 28-54 Autos 22013/2022), foi 

aplicada multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor da proposta, que  

correspondente a R$ 115.481,63  (cento e quinze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e 

sessenta e três  centavos), nos seguintes termos: 
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(…) IV – DA DECISÃO: 
 

EM FACE DO EXPOSTO, baseado nos princípios da indisponibilidade do interesse 
público e da proporcionalidade, e considerando, sobretudo, a conduta do Particular 
e seu grau de culpabilidade, com fundamento na atribuição delegada por intermédio 
do artigo 1º, inciso XIV, do Decreto Municipal nº 12.302/2018, 
DECIDO: 
 
1) RESCINDO UNILATERALMENTE o Contrato Administrativo 189/2022, nos 
termos do art. 78 inciso, I, II, III e IV da Lei 8.666/93 

 
2) Aplicar à empresa PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ sob 
o nº 83.989.313/0001-02, devidamente qualificada no Contrato nº 189/2022 (fl.10-
20 – Autos 18827/2022); 
 
2.1) SUSPENSÃO DE LICITAR com o Município de Jaraguá do Sul, durante o 
prazo de 03 (três) meses, nos termos do art. 87, inciso III da Lei 8.666/93; 

 
2.2) MULTA no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, 
corresponde ao valor de R$ 115.481,63  (cento e quinze mil, quatrocentos e 
oitenta e um reais e sessenta e três  centavos) nos termos do item 9.2.2, 9.2.3 
e 9.2.5 do Contrato nº 189/2022 (fl.10-20 – Autos 18827/2022). 

 
2.2.1) Caso haja a possibilidade de desconto da garantia contratual, deve ser 
descontado do valor da multa aplicada no Item “3.2”; 

 
2.2.2) Caso o desconto da garantia, não seja suficiente ao valor da multa, 
emita-se documento de arrecadação municipal do remanescente. 

 
2.2.3) Deve ser gerada a guia para fins de recolhimento, com prazo de vencimento 
de 30 (trinta) dias, ressaltando que o não pagamento no prazo fixado ensejará na 
atualização monetária, a contar desta decisão; 
 
2.3) Caso não seja pago, inscreva-se em dívida ativa; 
 
À Assessoria de Gabinete da Secretaria para o cumprimento dos itens: 
 
a) Publique-se o extrato da Decisão no Diário Oficial dos Municípios; 
 
b) Envie-se cópia da decisão, à empresa, via correspondência eletrônica, com 
assunto: “intimação de Rescisão de Contrato e Penalidade Administrativa do 
Contrato 188/2022”. No e-mail deve ter o pedido: “Favor acusar o recebimento”. 
Juntar cópia do envio e do recebimento do e-mail. 
 
c) Caso não haja resposta formal pela empresa, do recebimento da notificação, no 
prazo de 02 (dois) dias corridos do envio, encaminhe-se a decisão via AR (por 
correio), com comprovação nos autos. 
 
d) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da intimação 
(recebimento do e-mail ou AR), não apresentado recurso, certifique-se nos autos. 
 
(...) 
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A empresa Recorrente, foi intimada da Decisão acima, em 03 de 

outubro de 2022 (fls. 56 – Autos 22013/2022), protocolando Recurso em 04/10/2022 (fls. 

04-13 – Autos 25465/2022). 

  

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTO E DECIDO 
 
É consabido que o Edital Licitatório faz lei entre as partes, ao anuir 

com as regras do certame, anui-se com a Lei, bem por isso: 

 
A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, 
pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o 
de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais 
vantajoso --- o melhor negócio --- e o de assegurar aos administrados a 
oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação 
pretendida pela Administração. Imposição do interesse público, seu 
pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do interesse 
público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de 
viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível 
de agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A 
competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que 
reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso 
às contratações da Administração.1 
 

Ainda: 

 

 E, no dizer do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles2 a vinculação ao 

instrumento convocatório é: 

[…] Princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a 
Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos 
licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se 
afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em 
desacordo com o solicitado. (grifado) 

 
1Disponível no sítio do TJSC, Apelação n. 0005348-94.2009.8.24.0048 Relator: Desembargador Júlio César Knoll, 
ACESSADO em 13 de fevereiro de 2017, às 16h25min 
 
2MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. Malheiros: São Paulo, 2001, p.259. 
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 E Joel de Niebuhr Menezes3 quanto ao princípio de vinculação ao 

instrumento convocatório: 

[…] Os licitantes, ao analisarem o instrumento convocatório, devem ter 
condições de precisar tudo o que serão obrigados a fazer, caso saiam 
vencedores do certame. E por outro lado, a Administração Pública só pode 
exigir aquilo que efetivamente estiver no instrumento convocatório salvo, 
futuramente, se alterar o contrato, dentro das balizas legais, restabelecendo 
o equilíbrio econômico-financeiro. [...] 

 

O Município de Jaraguá do Sul lançou processo de Licitação 

Concorrência Nº 116/2020, que teve como objeto “ta contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para 

pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, obras 

complementares e sinalização viária na Rua 884 – Daniel Fabiano Tecilla – Bairro São Luís, 

com extensão total de 115,00m (cento e quinze metros). 

 

   O processo licitatório teve seu regular andamento, sagrando-se 

vencedora a empresa PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA. 
 

   A Ordem de Serviço para início das obras foi assinada em 1204/2022 

(fls.10 – Autos 18631/2022), havendo comprovação nos autos do envio de 05 (cinco) 

notificações à empresa contratada, até a data da emissão da Decisão Administrativa. 

 

Destaca-se que até a data da emissão da Decisão Administrativa, 

restou devidamente comprovado o descumprimento de diversas cláusulas contratuais, as 

quais foram exaustivamente detalhadas na Decisão Administrativa. 

 

Constata-se portanto, que várias foram as tentativas realizada pela 

Secretaria de Obras através da fiscalização para que houvesse o cumprimento contratual, 

no entanto, a empresa acabou por descumprir as exigências de habilitação, vindo a trazer 

prejuízo ao interesse público, pela inexecução do objeto, possibilitando a rescisão 

 
3NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 2.ed.rev. e ampl. 1 reimpr. Belo Horizonte: 

Fórum, 2013, p.44. 
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contratual. 
 

Nessas situações, é inadmissível que a Administração Pública, 
adstrita ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, 
deixe de aplicar as penalidades determinadas pelo edital. 

 

A Lei n. 8.666/1993, em seu artigo 87, estabelece que a Administração 

pode, diante da inexecução total ou parcial do contrato, desde que garantida a defesa prévia, 

aplicar penalidades ao contratado. 

 

As alegações da empresa no acerca da nulidade processual não 

merecem prosperar, haja vista que o processo foi conduzido em sua integralidade sob a luz dos 

princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 

 

A Empresa Executora não apresentou no Recurso Administrativo 
comprovações de suas alegações ou elemento que desconfigure os motivos que 
ensejaram a rescisão do contrato e/ou redução das penalidades. 

 
Cabe registrar que funcionários da empresa recorrida compareceram 

em 18/07/2022 na Secretaria de Obras, informando o atraso de 03 (três) meses de 

pagamento (fls. 08-09 Autos 18827/2022).   
 

Válido destacar, que mesmo instada para tanto, a Empresa não trouxe, 

qualquer fato que pudesse justificar os problemas de execução, dos serviços apontados, 

agindo em descumprimento do contrato. 

 

Num cenário em que as obras públicas precisam atender as 

demandas da população, as mesmas necessitam ser planejadas e gerenciadas visando a 

eficiência, obedecendo aos princípios fundamentais da administração pública. 

Especificamente na construção de obras públicas o princípio da eficiência passou a exigir 

dos gestores a utilização das ferramentas de planejamento e gestão, visando a melhor 

utilização dos recursos disponíveis a fim de oferecer resultados satisfatórios à população. 
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Relativamente à aplicação da sanção administrativa, 
indispensável a individualização concreta da penalidade cabível ao caso, 
considerando todas as suas circunstâncias. 

 
O Atraso e a não execução do contrato nos termos apontados pela 

fiscalização deveu-se a negligência, imprudência ou imperícia do contratado, caberá a 

multa pecuniária. 

 

Se, por um lado, a Administração tem o dever de tentar preservar a 

relação contratual, pois é por meio dela que o encargo será obtido e, em razão dele, será 

satisfeita a necessidade; por outro, tem ela também o dever de definir um regime específico 

de sanções para o caso de haver descumprimento parcial por parte do contratado. 

 

O objetivo da multa pecuniária é fazer com que o contratado aprenda 

a honrar e cumprir suas obrigações contratuais. Da mesma forma, serve para inibir que 

outros acontecimentos venham a se repetir e que o cidadão não seja prejudicado pela culpa 

da empresa contratada. 

 

A inexecução contratual fere a dignidade dos munícipes que sim, 
pagaram seus impostos, porque é o Dinheiro Público que está em jogo! 

 

   Gize-se, ao aderir o edital e, inclusive, sagrar-se campeã, sabia das 
regras, conquanto estão claramente dispostas, ou imaginava a vencedora que tão 
logo assinasse contrato poder-se-ia flexibilizar as regras de maneira que lhe 
aprouvesse ?   
 

As penalidades e o percentual de 10% sobre o valor da proposta 

constam expressamente no item: nos termos do item 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do Contrato nº 
189/2022, inexistindo excesso na penalidade. 
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Então, diante das provas perscrutadas, eis que o não 
cumprimento contratual trouxe de forma indireta prejuízos à Administração Pública 
que não recebeu  a pavimentação das Ruas 623 – Lauro Baerwaldt, 620 – Marcílio 
Bernardi e 621 – Júlio Radant – Bairro: João Pessoa, até o momento ferindo 
princípios administrativos. 

 
Nesse sentido cito entendimento do TJSC: 
 
"A empresa vitoriosa em processo licitatório deve estar preparada para cumprir a 

proposta nos exatos termos em que foi lançada. Se assim não o faz, deixando de adotar 

as providências mais elementares para assegurar o fornecimento dos bens pretendidos 

pelo Poder Público, apresenta-se correta a rescisão unilateral do contrato, com a 

imposição de multa e suspensão do direito de licitar com a Administração, o que se 

fez em estrita observância ao devido processo legal" (TJSC, Apelação Cível em 

Mandado de Segurança n. 2005.029265-3, da Capital, rel. Jânio Machado, Quarta 

Câmara de Direito Público, j. 24-01-2008).   
 

Bem por isso, mantenho incólume a nº Decisão (fls. 28/54 – Autos 
22013/2022).   

 
IV – DA DECISÃO: 

 
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo 

incólume a Decisão (fls. 28/54 – Autos 22013/2022) mantenho a multa de R$ 115.481,63  
(cento e quinze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e três  centavos) 
nos termos do item 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do Contrato nº 189/2022 (fl.10-20 – Autos 
18827/2022) em relação à empresa Percentual Engenharia Ltda; 

 

4.1) Publique-se o extrato da decisão no Diário Oficial dos Municípios; 

 

4.2) Envie-se cópia da decisão em PDF ao advogado da empresa 

(endereço fl. 04 (rodapé) – Autos 22013/2022) via correspondência eletrônica, com 

certificação nos autos; 
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4.3) Formalize-se Termo de Rescisão Contratual, dando ciência à 

empresa; 

 

4.4) Verifique-se a existência do Seguro Garantia ao Contrato e, caso 

existente apure-se o valor, devendo ser descontado deste o valor da penalidade aplicada - 

R$R$ 115.481,63  (cento e quinze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e 
três  centavos), nos termos do item 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do Contrato nº 189/2022. 

 
4.5) Não sendo o valor do Seguro suficiente ou inexistente, deve-se 

providenciar junto a Secretaria Municipal da Fazenda - Diretoria Financeira, a emissão do 

DAM referente ao valor remanescente, ou valor integral da penalidade, encaminhando este 

à empresa penalizada para pagamento. 

 

4.6) Registre-se a penalidade e emita-se do documento de 

arrecadação municipal do valor da multa à empresa. 

 

4.7) Não havendo pagamento pela empresa, encaminhe-se o 
débito para inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal. 

 

4.8) Efetivada a decisão, não havendo pendências, certifique nos 

autos o cumprimento integral; 

 

4.9) Após, considerando a Rescisão do Contrato 189/2022 com a 

empresa PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA, vencedora da Concorrência 295/2021, seguindo 

as disposições constantes na Lei de Licitações, deve a Comissão Especial de Licitações convocar as 

licitantes remanescentes na ordem de classificação verificando o interesse na continuidade da obra, 

conforme cálculo atualizado elaborado pela Secretaria da Transparência e Integridade Pública; 

 

4.10) Inexistindo interesse das empresas – licitantes remanescentes, deve ser 

encaminhado novo processo licitatório para prestação dos serviços. 
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4.11) Por fim, remeta-se à Secretaria da Transparência e Integridade 

Pública para conhecimento e providências que achar pertinente. 

 

 Cumpra-se nestes termos. 

 
    

Jaraguá do Sul, 17 de Outubro de 2022 

 

 

José Jair Franzner 

Prefeito 
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DECRETO Nº 16.569/2022
Publicação Nº 4263390

D E C R E T O Nº 16.569/2022
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.932/2021, de 13/12/2021, e Alterações Pos-
teriores, Mediante Anulação de Despesa da Mesma Categoria de Programação, e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base no inciso IX, do artigo 6º, da Lei Municipal Nº 
8.932/2021, de 13 de dezembro de 2021, e no inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal,

DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), para readequação orçamentária da ação abaixo discrimi-
nada, constante do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), a saber:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
19.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
19.001.16.122.300.2.502 - Manutenção Patrimonial - FMHIS
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19.001.426 3.3.90 - Aplicações Diretas
0.2.93.0060 - Recursos de Amortização R$ 10.000,00

Art.2º A despesa decorrente da execução do presente Decreto corre por conta da anulação parcial da dotação orçamentária da ação abaixo 
discriminada, constante do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), a saber:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
19.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
19.001.16.122.300.2.502 - Manutenção Patrimonial - FMHIS
4.4.00 - INVESTIMENTOS
19.001.427 4.4.90 - Aplicações Diretas
0.2.93.0060 - Recursos de Amortização R$ 10.000,00

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

Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.570/2022
Publicação Nº 4263392

D E C R E T O Nº 16.570/2022
Regulamenta o Inciso II, do Artigo 20, da Lei Complementar Municipal Nº 240/2019, de 31 de Outubro de 2019, Alterada pelas Leis Com-
plementares Municipais Nºs 252/2020, de 04 de Março de 2020, e 253/2020, de 06 de Março de 2020, que Dispõem Sobre a Organização 
Administrativa do Poder Executivo do Município de Jaraguá do Sul e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 20, da Lei Com-
plementar Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, e alterações; e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Municipal Nº 240/2019, artigo 20, inciso II, que define os auxiliares de Controle Interno 
como servidores efetivos, com funções ampliadas em cada secretaria, órgão, unidade orçamentária ou entidade, segundo a necessidade, 
para auxiliar a Unidade do Controle Interno;

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “Pró-Gestão RPPS”, atualizado e reorganizado pela Portaria MTP Nº 1.467, de 02 de junho 
de 2022;

CONSIDERANDO o Termo de Compromissos e Obrigações Recíprocas, assinado pela Administração Municipal e pelo Instituto de Seguridade 
dos Servidores Municipais (Issem), na data de 04/04/2022;

CONSIDERANDO, ainda, o teor do Ofício Nº 832/2022/Issem, de 06/10/2022, do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais (Issem);

DECRETA :
Art.1º Fica instituído o Auxiliar de Controle Interno no Issem-Previdência para auxiliar a Unidade de Controle Interno.

Art.2º Cabe ao Auxiliar de Controle Interno do Issem-Previdência acompanhar e monitorar as ações e os procedimentos relacionados às 
seguintes dimensões:

I - mapeamento das atividades das áreas de atuação do Issem-Previdência;
II - manualização das atividades das áreas de atuação do Issem-Previdência;
III - certificação dos dirigentes, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do responsável pela gestão dos recursos e membros do 
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Comitê de Investimentos;
IV - política de segurança da informação;

V - gestão e controle de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e pensionistas;

VI - estrutura do Controle Interno com emissão de relatório trimestral, que ateste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas 
e de todas as ações definidas na auditoria de certificação, bem como acompanhar as providências adotadas pelo Issem-Previdência para 
implementar as ações não atendidas.

Art.3º Ficam definidas como áreas de atuação do Issem-Previdência obrigatórias:

I - Benefícios: concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento de benefícios;

II - Arrecadação: cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e cedidos;

III - Compensação Previdenciária: envio e análise de requerimentos de compensação previdenciária;

IV - Investimentos: elaboração e aprovação da política de investimentos, credenciamento de instituições financeiras e análise de riscos da 
carteira de investimentos e de autorização para aplicação ou resgate;

V - Tecnologia da Informação (TI): procedimentos de contingência que determinem a existência de cópias de segurança dos sistemas in-
formatizados e dos bancos de dados, o controle de acesso - físico e lógico; e

VI - Jurídica: acompanhamento e atuação nas ações judiciais relativas a benefícios.
Art.4º Para a estruturação dos procedimentos administrativos, o Auxiliar de Controle Interno do Issem-Previdência deverá observar o Ma-
nual do Pró-Gestão.

Art.5º O Auxiliar de Controle Interno do Issem-Previdência deverá encaminhar relatório trimestral à Secretaria Municipal da Transparência 
e Integridade Pública, ou outro órgão ou unidade que a substituir.

Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.571/2022
Publicação Nº 4263394

D E C R E T O Nº 16.571/2022
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.932/2021, de 13/12/2021, e Alterações Pos-
teriores, e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base no artigo 5º, da Lei Municipal Nº 8.932/2021, 
de 13 de dezembro de 2021,

DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), para reforço do programa e verba abaixo discriminados, 
constantes do Orçamento vigente da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), a saber:
28 - FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE
28.001 - FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE
28.001.18.122.1153.4.161 - Fornecimento de Alimentos para Animais
Vítimas de Maus Tratos e Abandono
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28.001.22 3.3.90 - Aplicações Diretas
0.6.06.0428 - SF - Recursos Arrecadados pela Fujama R$ 20.000,00

Art.2º A despesa decorrente da execução do presente Decreto corre por conta do "Superavit Financeiro" apurado no Balanço Patrimonial 
pela diferença positiva entre o Ativo e o Passivo do exercício de 2021, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), no valor de 
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

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

Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito
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DECRETO Nº 16.572/2022
Publicação Nº 4263396

D E C R E T O Nº 16.572/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto no inciso XVI, do artigo 
6º, da Lei Federal Nº 8.666/93, e alterações subsequentes,

DECRETA :

Art.1º Ficam designados os servidores públicos municipais IVAN ANDREIAS WOLTER, matrícula 8920, MARCIO BYLAARDT, matrícula 1972, 
e CARLA EDUARDA SCHEUER, matrícula 82112, para comporem a Comissão que, sob a presidência do primeiro, procederá a abertura e 
julgamento das propostas chegadas a esta Prefeitura, em razão da CONCORRÊNCIA Nº 300/2022, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para con-
tratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavimentação 
asfáltica e/ou capeamento asfáltico, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares, 
nas Ruas 150 - Fritz Bartel (pavimentação), 22 - Ney Franco (capeamento), 486 - Antônio Cunha (capeamento), 369 - Georg Niemann 
(pavimentação) e 152 - Guilherme Gielow (capeamento), no bairro Baependi, com extensão total de 2.206,23m (dois mil, duzentos e seis 
metros e vinte e três centímetros), em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de 
Contrato que são partes integrantes do Edital.

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.573/2022
Publicação Nº 4263398

D E C R E T O Nº 16.573/2022
Designa Fiscal e Gestor de Contrato.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, e seus parágrafos primeiro e segundo, todos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019, que aprovou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;

CONSIDERANDO os termos do Processo Licitatório Concorrência Nº 300/2022, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavimentação asfáltica e/ou capeamento asfál-
tico, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares, nas Ruas 150 - Fritz Bartel (pa-
vimentação), 22 - Ney Franco (capeamento), 486 - Antônio Cunha (capeamento), 369 - Georg Niemann (pavimentação) e 152 - Guilherme 
Gielow (capeamento), no bairro Baependi, com extensão total de 2.206,23m (dois mil, duzentos e seis metros e vinte e três centímetros);

DECRETA :
Art.1º Fica designado o servidor público municipal IVAN ANDREIAS WOLTER, matrícula 8920, Engenheiro, para FISCALIZAÇÃO, acompa-
nhamento, verificação da regularidade e conformidade da execução do Contrato firmado em decorrência da Concorrência Nº 300/2022 com 
os termos do ato convocatório, do instrumento do contrato, do projeto básico e executivo e demais especificações técnicas integrantes do 
Processo Administrativo de Licitação, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo Decreto 
Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

Art.2º Fica designado o servidor público municipal OTONIEL DA SILVA, matrícula 82102, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
para GERIR, controlar, conhecer, encaminhar e acompanhar a execução do Contrato firmado em decorrência da Concorrência Nº 300/2022 
com os termos do ato convocatório, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo Decreto 
Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito
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DECRETO Nº 16.574/2022
Publicação Nº 4263400

D E C R E T O Nº 16.574/2022
Abre Crédito Especial no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.932/2021, de 13/12/2021, e Alterações Posteriores, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base na Lei Municipal Nº 9.175/2022, de 18 de 
outubro de 2022,

DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito especial, no valor de R$ 760.000,00 (Setecentos e sessenta mil reais), para inclusão de dotação orçamentária no 
Orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul (Samae), a saber:
25 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
25.002 - SAMAE - OBRAS
25.002.17.512.1400.3.419 - Implantação de Rede Coletora - Bairro
Vieira, Centenário e Outros
4.4.00 - INVESTIMENTOS
25.002.80 4.4.90 - Aplicações Diretas
0.2.06.0438 - Recursos Arrecadados pelo Samae R$ 760.000,00

Art.2º A despesa decorrente da execução do presente Decreto corre por conta do "Excesso de Arrecadação" do Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul (Samae), proveniente dos recursos vinculados arrecadados pelo Samae, no valor de R$ 760.000,00 
(Setecentos e sessenta mil reais).

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.575/2022
Publicação Nº 4263401

D E C R E T O Nº 16.575/2022
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.932/2021, de 13/12/2021, e Alterações Pos-
teriores, e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base no artigo 5º, da Lei Municipal Nº 8.932/2021, 
de 13 de dezembro de 2021,

DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais), para reforço dos programas e verbas 
abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Semplu), a saber:
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
33.002 - TRÂNSITO E TRANSPORTE
33.002.15.122.300.2.255 - Manutenção dos Serviços do Setor
de Controle de Infrações
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.002.495 3.3.90 - Aplicações Diretas
0.1.12.0070 - SSP Multas de Transito 20985 R$ 140.000,00
33.002.15.452.410.2.261 - Manutenção da Sinalização Viária
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.002.511 3.3.90 - Aplicações Diretas
0.1.64.0317 - Conv. Multas Trânsito - RENAINF - Besc c/c 74736-7 R$ 250.000,00
TOTAL R$ 390.000,00

Art.2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correm por conta do "Excesso de Arrecadação" do Município de Jaraguá 
do Sul, proveniente dos recursos vinculados Convênio SSP Multas de Trânsito 20985, no valor de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) 
e do Convênio Multas de Trânsito - RENAINF, no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito
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DECRETO Nº 16.576/2022
Publicação Nº 4263403

D E C R E T O Nº 16.576/2022
Declara de Utilidade Pública Imóveis de VICENTE JESUINO DE SOUZA E EMILIA DE SOUZA, IRACí FAGUNDES E OUTROS e MENEGOTTI 
INVESTIMENTOS LTDA..

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto no artigo 6º, do Decreto-Lei Federal Nº 
3.365/1941, de 21/06/1941, alterado pela Lei Nº 13.867/2019, de 26/08/2019; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 388/2022/Semplu-GDU, de 10/10/2022, da Gerência de Desenvolvimento Urbano;

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de interligação entre as Ruas 86 - Equador e 162 - Dona Antônia, Centro, neste Município;

DECRETA :

Art.1º Ficam declarados de Utilidade Pública, nos termos do Decreto-Lei Federal Nº 3.365/1941, de 21/06/1941, alterado pela Lei Nº 
13.867/2019, de 26/08/2019, os seguintes imóveis, contendo:

I - a área de 390,00m2, edificada com uma residência em alvenaria com área de 76,50m2, e 01 (uma) garagem em alvenaria e madeira 
com área de 81,00m2, a legalizar, com os demais dados identificativos na MI Nº 13.673, do CRI desta Comarca, cadastrada na Prefeitura de 
Jaraguá do Sul sob o Nº PMJS 7.125, situada à Rua 34 - Emílio Stein, Centro, perímetro urbano, neste Município, de propriedade de VICENTE 
JESUINO DE SOUZA E EMILIA DE SOUZA;

II - a área de 585,45m2, edificada com uma residência em alvenaria com área de 151,25m2, e 01 (uma) garagem em alvenaria com área 
de 23,00m2, com os demais dados identificativos na MI Nº 36.979, do CRI desta Comarca, cadastrada na Prefeitura de Jaraguá do Sul sob o 
Nº PMJS 7.128, situada à Rua 34 - Emílio Stein, Centro, perímetro urbano, neste Município, de propriedade de IRACÍ FAGUNDES E OUTROS;

III - a área de 1.636,25m2, edificada com uma residência em alvenaria com área de 420,73m2, com os demais dados identificativos na MI 
Nº 35.853, do CRI desta Comarca, cadastrada na Prefeitura de Jaraguá do Sul sob o Nº PMJS 14.123, situada à Rua 136 - Eugênio Less-
mann, Centro, perímetro urbano, neste Município, de propriedade de MENEGOTTI INVESTIMENTOS LTDA..

Art.2º Os imóveis a que se refere o artigo precedente, representados na planta topográfica anexa, passarão a integrar o patrimônio público 
municipal na categoria de bens de uso comum do povo, e destinar-se-ão à implantação de interligação entre as Ruas 86 - Equador e 162 - 
Dona Antônia, Centro, neste Município.

Art.3º Ficam isentos da incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), os imóveis objeto deste Decreto.

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.577/2022
Publicação Nº 4263404

D E C R E T O Nº 16.577/2022
Declara de Utilidade Pública Área de OLDENBURG PECUÁRIA S.A. e PHI EMPREENDIMENTOS LTDA..

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto no artigo 6º, do Decreto-Lei Federal Nº 
3.365/1941, de 21/06/1941, alterado pela Lei Nº 13.867/2019, de 26/08/2019; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 400/2022/Semplu-GDU, de 14/10/2022, da Gerência de Desenvolvimento Urbano;

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de Via Pública Projetada (Rua 260 - 13 de Maio) no bairro Amizade;

DECRETA :
Art.1º Fica declarada de Utilidade Pública, nos termos do Decreto-Lei Federal Nº 3.365/1941, de 21/06/1941, alterado pela Lei Nº 
13.867/2019, de 26/08/2019, para fins de desapropriação amigável ou judicial, a área de 879,19m2, parte do imóvel contendo a área total 
de 27.184,50m², com os demais dados identificativos na MI Nº 30.950, do CRI desta Comarca, cadastrada na Prefeitura de Jaraguá do Sul 
sob o Nº PMJS 20.993, situada à Rua 11 - Roberto Ziemann (Fundos), bairro Amizade, perímetro urbano, neste Município, de propriedade 
de OLDENBURG PECUÁRIA S.A. e PHI EMPREENDIMENTOS LTDA..

Art.2º A área a que se refere o artigo precedente, representada na planta topográfica anexa, passará a integrar o patrimônio público muni-
cipal na categoria de bem de uso comum do povo, e destinar-se-á à implantação de Via Pública Projetada (Rua 260 - 13 de Maio) no bairro 
Amizade.
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Art.3º Fica isenta da incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), a área objeto deste Decreto.

Art.4º As despesas decorrentes do presente ato correrão à conta de dotações do Orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.578/2022
Publicação Nº 4263405

D E C R E T O Nº 16.578/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto no inciso XVI, do artigo 
6º, da Lei Federal Nº 8.666/93, e alterações subsequentes,

DECRETA :

Art.1º Ficam designados os servidores públicos municipais RENATO DA SILVA FONSECA FRITSCHE, matrícula 82131; UWE ROBERTO BUHR, 
matrícula 9466; e MARCELO LUDVICHAK, matrícula 82114, para comporem a Comissão que, sob a presidência do primeiro, procederá a 
abertura e julgamento das propostas chegadas à esta Prefeitura, em razão da TOMADA DE PREÇOS Nº 301/2022, tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra, para 
ações mitigatórias de contenção de solo e drenagem pluvial, na divisa dos imóveis situados na Rua das Flores, entre os cadastros municipais 
22955 e 23082 (24 imóveis) e divisa com imóveis sob cadastro municipal 18699, no bairro Tifa Martins, em conformidade com o Projeto, 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Quantitativa e Minuta de Contrato que são partes integrantes do Edital.

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

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.579/2022
Publicação Nº 4263406

D E C R E T O Nº 16.579/2022
Designa Fiscal e Gestor de Contrato.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, e seus parágrafos primeiro e segundo, todos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019, que aprovou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;

CONSIDERANDO os termos do Processo Licitatório Tomada de Preços Nº 301/2022, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra, para ações mitigatórias de contenção de solo e 
drenagem pluvial, na divisa dos imóveis situados na Rua das Flores, entre os cadastros municipais 22955 e 23082 (24 imóveis) e divisa com 
imóveis sob cadastro municipal 18699, no bairro Tifa Martins;

DECRETA :
Art.1º Fica designado o servidor público municipal UWE ROBERTO BUHR, matrícula 9466, Engenheiro, para FISCALIZAÇÃO, acompanha-
mento, verificação da regularidade e conformidade da execução do Contrato firmado em decorrência da Tomada de Preços Nº 301/2022 
com os termos do ato convocatório, do instrumento do contrato, do projeto básico e executivo e demais especificações técnicas integrantes 
do Processo Administrativo de Licitação, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo 
Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

Art.2º Fica designado o servidor público municipal RENATO DA SILVA FONSECA FRITSCHE, matrícula 82131, Assessor de Intervenções em 
Locais de Risco, para GERIR, controlar, conhecer, encaminhar e acompanhar a execução do Contrato firmado em decorrência da Tomada de 
Preços Nº 301/2022 com os termos do ato convocatório, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, 
aprovado pelo Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.580/2022
Publicação Nº 4263408

D E C R E T O Nº 16.580/2022
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.932/2021, de 13/12/2021, e Alterações Pos-
teriores, e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base no artigo 5º, da Lei Municipal Nº 8.932/2021, 
de 13 de dezembro de 2021,

DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 5.121.064,00 (Cinco milhões, cento e vinte e um mil e sessenta e quatro reais), para 
reforço dos programas e verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a 
saber:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08.002 - ENSINO FUNDAMENTAL
08.002.12.361.350.2.113 - Disponibilizar Gratuitamente Uniformes
para Alunos da Rede Municipal
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08.002.142 3.3.90 - Aplicações Diretas
0.1.00.0080 - Recursos Próprios - PMJS R$ 50.000,00
08.003 - EDUCAÇÃO INFANTIL
08.003.12.122.301.2.128 - Pagamento dos Servidores da Educação
Infantil
3.1.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
08.003.149 3.1.90 - Aplicações Diretas
0.1.19.0004 - Transferências do Fundeb - Aplic. Dvs R$ 1.100.000,00
08.004 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
08.004.12.367.352.2.122 - Manutenção das atividades e serviços da
Educação Especial
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08.004.182 3.3.90 - Aplicações Diretas
0.1.01.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação R$ 3.021.064,00
08.005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
08.005.12.122.301.2.142 - Pagamento dos Servidores da Educação
Infantil (Pré)
3.1.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
08.005.184 3.1.90 - Aplicações Diretas
0.1.19.0004 - Transferências do Fundeb - Aplic. Dvs R$ 950.000,00
TOTAL R$ 5.121.064,00

Art.2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correm por conta do "Excesso de Arrecadação" do Município de Jaraguá 
do Sul, proveniente de recursos ordinários, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), de recursos vinculados a Receitas Impostos e 
Transf. de Impostos - Educação, no valor de R$ 3.021.064,00 (Três milhões, vinte e um mil e sessenta e quatro reais) e de recursos vincu-
lados a Transferências do Fundeb - Aplic. Dvs no valor de R$ 2.050.000,00 (Dois milhões e cinquenta mil reais).

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

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.581/2022
Publicação Nº 4263409

D E C R E T O Nº 16.581/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto no inciso XVI, do artigo 
6º, da Lei Federal Nº 8.666/93, e alterações subsequentes,

DECRETA :
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Art.1º Ficam designados os servidores públicos municipais MARCELO ELIAS DA SILVEIRA, matrícula 10852; BRUNA FRANCIELE RISTAU 
KROMP, matrícula 11286; e DIONE ANTÔNIO DE SOUZA, matrícula 115392, para comporem a Comissão que, sob a presidência do primeiro, 
procederá a abertura e julgamento das propostas chegadas à esta Prefeitura, em razão da TOMADA DE PREÇOS Nº 302/2022, tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, para deslocamento e ampliação da rede de 
distribuição de energia, para possibilitar a instalação de iluminação pública na Rodovia Quirino Lunelli, no bairro Ribeirão Grande do Norte, 
no Município de Jaraguá do Sul/SC, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Quantitativa e Minuta de 
Contrato que são partes integrantes do Edital.

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

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.582/2022
Publicação Nº 4263412

D E C R E T O Nº 16.582/2022
Designa Fiscal e Gestor de Contrato.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, e seus parágrafos primeiro e segundo, todos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019, que aprovou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;

CONSIDERANDO os termos do Processo Licitatório Tomada de Preços Nº 302/2022, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços de engenharia, para deslocamento e ampliação da rede de distribuição de energia, para possibilitar a instalação 
de iluminação pública na Rodovia Quirino Lunelli, no bairro Ribeirão Grande do Norte, no Município de Jaraguá do Sul/SC;

DECRETA :
Art.1º Fica designado o servidor público municipal MARCELO ELIAS DA SILVEIRA, matrícula 10852, Engenheiro, para FISCALIZAÇÃO, 
acompanhamento, verificação da regularidade e conformidade da execução do Contrato firmado em decorrência da Tomada de Preços Nº 
302/2022 com os termos do ato convocatório, do instrumento do contrato, do projeto básico e executivo e demais especificações técnicas 
integrantes do Processo Administrativo de Licitação, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, apro-
vado pelo Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

Art.2º Fica designado o servidor público municipal RONIS ROBERTO BOSSE, matrícula 7183, Diretor de Planejamento, para GERIR, contro-
lar, conhecer, encaminhar e acompanhar a execução do Contrato firmado em decorrência da Tomada de Preços Nº 302/2022 com os termos 
do ato convocatório, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo Decreto Municipal Nº 
13.047/2019, de 31/07/2019.

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

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.583/2022
Publicação Nº 4263414

D E C R E T O Nº 16.583/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto no inciso XVI, do artigo 
6º, da Lei Federal Nº 8.666/93, e alterações subsequentes,

DECRETA :

Art.1º Ficam designados os servidores públicos municipais VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO, matrícula 114852; NATÁLIA ERNST 
KIELLING CERON, matrícula 114678; e KAREN CRISTINA ARCE, matrícula 8946, para comporem a Comissão que, sob a presidência do 
primeiro, procederá a abertura e julgamento das propostas chegadas a esta Prefeitura, em razão da CONCORRÊNCIA Nº 303/2022, tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e 
mão de obra, para construção (área de 4.316,78 m²) na EMEB Guilherme Hanemann, localizada na Rua 556 - Serafim Satler, s/n, no bairro 
Jaraguá 99, neste Município.
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Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.584/2022
Publicação Nº 4263416

D E C R E T O Nº 16.584/2022
Designa Fiscal e Gestor de Contrato.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, e seus parágrafos primeiro e segundo, todos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019, que aprovou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;

CONSIDERANDO os termos do Processo Licitatório Concorrência Nº 303/2022, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra, para construção (área de 4.316,78 m²) na EMEB Gui-
lherme Hanemann, localizada na Rua 556 - Serafim Satler, s/n, no bairro Jaraguá 99, neste Município;

DECRETA :
Art.1º Fica designado o servidor público municipal VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO, matrícula 114852, Engenheiro, para FISCALIZA-
ÇÃO, acompanhamento, verificação da regularidade e conformidade da execução do Contrato firmado em decorrência da Concorrência Nº 
303/2022 com os termos do ato convocatório, do instrumento do contrato, do projeto básico e executivo e demais especificações técnicas 
integrantes do Processo Administrativo de Licitação, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, apro-
vado pelo Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

Art.2º Fica designada a servidora pública municipal JACIRA ROZZA BUZZARELLO, matrícula 82144, Diretora Administrativa e Financeira, 
para GERIR, controlar, conhecer, encaminhar e acompanhar a execução do Contrato firmado em decorrência da Concorrência Nº 303/2022 
com os termos do ato convocatório, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo Decreto 
Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

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

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.585/2022
Publicação Nº 4263417

D E C R E T O Nº 16.585/2022
Aprova o Loteamento Residencial Meyer.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e nos termos das Leis Federal Nº 6.766/1979, de 19/12/1979; Estadual Nº 
17.492/2018, de 22/01/2018; e Municipal Nº 1.767/1993, de 09/12/1993; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 350/2022/Semplu, de 17/10/2022, da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo;

DECRETA :
Art.1º Fica aprovado o Loteamento Residencial Meyer, com área total de 21.993,18m2, parte da MI Nº 93.708 com área total de 23.689,03m2, 
de propriedade de Walter Meyer, situado à Rua 858 - Amandus Rengel, bairros Rio Cerro I e Rio da Luz, área urbana, conforme plantas e 
documentação anexas ao Processo PMJS Nº 27.489/2020.

Art.2º O loteamento é composto de 02 (dois) lotes destinados ao Uso Público Especial (A.U.P.E. 01 e 02), compreendendo a área de 
1.302,18m2; 01 (um) lote destinado à Área Verde, com área de 1.520,75m2; 38 (trinta e oito) lotes comercializáveis, do 01 ao 38, totali-
zando a área de 12.622,52m2; e 6.547,73m2 de área de arruamento, compreendendo leitos carroçáveis e passeios. A área remanescente 
contém 1.695,85m2.

§1º As Ruas “A”, “B” e “C” passam a receber, respectivamente, os números 1621, 1622 e 1623.

§2º Sobre os lotes 10 ao 18, 34 ao 38, A.U.P.E. 01 e 02, Área Verde e Remanescente, está gravada a linha de talude.
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§3º Sobre a A.U.P.E. constam a Fossa e Filtro do sistema de tratamento coletivo de esgoto sanitário.

§4º As Diretrizes Básicas de Projeto de Loteamento foram protocoladas no Processo PMJS Nº 32.099/2019, de 11/11/2019.

§5º O loteamento possui licenciamento ambiental da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (FUJAMA) na LAO Nº 004/2022.

§6º Todos os lotes possuem suas linhas limítrofes que extremam com vias públicas oficiais coincidentes com o alinhamento predial.

Art.3º Parcelamento do Solo aprovado conforme Pareceres Jurídicos Processos PMJS Nº 33.135/2019 e Nº 3.331/2021, e enquadrado no 
artigo 7º, inciso II, da Lei Estadual Nº 17.492/2018.
Art.4º O registro do loteamento em pauta em cartório competente deverá ser efetuado no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, sob 
pena de caducidade da aprovação.

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

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.586/2022
Publicação Nº 4263418

D E C R E T O Nº 16.586/2022
Altera Dispositivos do Decreto Municipal Nº 16.561/2022, de 13 de Outubro de 2022, que Oficializou a Rua 1627.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei Municipal Nº 1.765/1993, de 09/12/1993, e inciso XXIV, 
do artigo 71, da Lei Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 354/2022/Semplu, de 18/10/2022, da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo;

DECRETA:

Art.1º O artigo 1º, caput, do Decreto Municipal Nº 16.561/2022, de 13/10/2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º Fica oficializada a via de circulação urbana situada entre as Ruas 770 - Adenor Horongoso e 326 - José Narloch, bairro Tifa Martins, 
perímetro urbano, neste Município, passando a receber o número 1627.

...”

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

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.587/2022
Publicação Nº 4263419

D E C R E T O Nº 16.587/2022
Designa Fiscal de Contrato.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, e seus parágrafos primeiro e segundo, todos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019, que aprovou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;

CONSIDERANDO os termos do Processo Licitatório Concorrência Nº 153/2022, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavimentação em concreto armado, serviços 
preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares na Estrada Municipal JGS 468 - Padre Aloísio 
Boeing, no bairro Barra do Rio Cerro, com extensão total de 410,00m (quatrocentos e dez metros);

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 260/2022/Semop, de 19/10/2022, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

DECRETA :
Art.1º Fica designado, a partir de 19/10/2022, o servidor público municipal AUGUSTO CESAR MARTINS PENTEADO, matrícula 115167, 
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Engenheiro, para FISCALIZAÇÃO, acompanhamento, verificação da regularidade e conformidade da execução do Contrato firmado em 
decorrência da Concorrência Nº 153/2022 com os termos do ato convocatório, do instrumento do contrato, do projeto básico e executivo e 
demais especificações técnicas integrantes do Processo Administrativo de Licitação, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e 
Fiscalização de Contratos, aprovado pelo Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019, em substituição a Ariano José Toassi.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19/10/2022, revogado o artigo 1º, do Decreto Muni-
cipal Nº 16.289/2022, de 30/06/2022.

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

DECRETO Nº 16.588/2022
Publicação Nº 4264535

D E C R E T O Nº 16.588/2022
Autoriza o Município de Jaraguá do Sul a Doar os Bens que Especifica.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela alínea “a”, do inciso II, do artigo 100, da Lei Orgânica 
do Município; pelo artigo 22, alínea “a”, da Lei Municipal Nº 3.875/2005, de 13/07/2005, alterada pelas Leis Municipais Nºs 4.571/2007, de 
27/02/2007, 5.869/2011, de 17/02/2011, e 7.385/2017, de 24/05/2017; e pelo artigo 17, da Lei Federal Nº 8.666/93; e

CONSIDERANDO o interesse público na doação dos bens para execução dos serviços da 15ª Delegacia Regional de Jaraguá do Sul;

CONSIDERANDO que os bens descritos abaixo foram adquiridos com os recursos oriundos do Convênio Nº 2022TN000804;

DECRETA :

Art.1º O Município de Jaraguá do Sul doa ao ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 82.951.294/0001-00, através da 15ª DELEGACIA REGIONAL DE JARAGUÁ DO SUL:

I - 03 (três) Computadores (CPU: 06 Núcleos, 12 Threads; Memória: 08GB; Armazenamento: 500GB SSD-NVMe; Gráfico: 02GB GDDR5; 
Sistema Operacional: Microsoft Windows 10 PRO; Suite Office: Microsoft Office Home And Business 2019); NFe Nº 12.045, da Bagatoli 
Distribuidora Ltda. EPP;

II - 03 (três) Computadores (CPU: 04 Núcleos, 08 Threads; Memória: 08GB; Armazenamento: 250GB SSD-NVMe + 01TB HDD; Gráfico: 
04GB GDDR5; Sistema Operacional: Microsoft Windows 10 PRO; Suite Office: Microsoft Office Home And Business 2019); NFe Nº 12.050, 
da Bagatoli Distribuidora Ltda. EPP;

III - 01 (um) Ar Condicionado Split 18.000 Q/F Externa Elgin Eco Life Inverter; NFe Nº 2397, da Disfrio Distribuidora de Ar Condicionado;

IV - 01 (um) Ar Condicionado Split 18.000 Q/F Interna Elgin Eco Life Inverter; NFe Nº 2397, da Disfrio Distribuidora de Ar Condicionado;

V - 06 (seis) Webcam Logitech BCC950 Full HD 1080P USB c/ Mic. (2101LZ545819, 2101LZ5457N9, 2117LZ92VYQ9, 2101LZ545879, 
2101LZ545839 e 2117LZ92VYL9); NFe Nº 0000020483, da Compucor Informática e Eletrônicos Ltda. - Compucor Informática.

Art.2º Os bens ora doados serão utilizados, exclusivamente, a serviço da 15ª Delegacia Regional de Jaraguá do Sul.

Art.3º Será firmado Contrato de Doação subsidiário ao presente Decreto.

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

Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito
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EDITAL CONCORRÊNCIA N.º 221/2022 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL

Publicação Nº 4264829

 

                       ESTADO DE SANTA CATARINA 
                       MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
 
 
 

 CONCORRÊNCIA Nº 221/2022                                                     1/1 
 

EDITAL 
CONCORRÊNCIA N.º 221/2022 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  

 
O Município de Jaraguá do Sul, através do Presidente da Comissão Especial de Licitações, comunica 
aos participantes da licitação acima, que em 13/10/2022, encerrou o prazo, SEM apresentação de 
Recurso Administrativo. Desta forma, a Comissão Especial convoca as empresas HABILITADAS 
(EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRAS ADRIMAR LTDA, INFRASUL INFRAESTRUTURA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA e PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA), para abertura das 
Propostas Comercias, ficando marcada sessão pública no dia 24/10/2022 às 08:30 horas, na sala 
de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. 

 
Jaraguá do Sul (SC), 20 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

Ivan Andreias Wolter  
Presidente da Comissão Especial de Licitações 

Decreto 16.403/2022 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 016/2022
Publicação Nº 4264788

 

 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 016/2022 
 
 

     
A Fiscal Tributarista Cristiane Margaret Kohls Stammerjohann, matrícula 7778-0, da 
Secretaria da Fazenda do Município de Jaraguá do Sul, atendendo ao disposto no art. 
55-A, caput, inciso III, da Lei Complementar nº 35/2003, depois da tentativa de ciência 
por meio postal resultar infrutífera, NOTIFICA a contribuinte TAINARA RIBEIRO DE 
FREITAS, inscrição municipal nº 1008729, CPF nº 102.234.789-62, do lançamento do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, consoante o previsto no art. 15, 
§ 1º, da Lei Complementar nº 35/2003, referente ao exercício de 2022. 
Nos termos do art. 55-A, § 2º, inciso III, da Lei Complementar nº 35/2003, considerar-
se-á notificado o contribuinte em 30 dias da data da publicação do presente edital. 
 

Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 2022. 
 
 
 

Cristiane Margaret Kohls Stammerjohann 
Fiscal Tributarista 
Matrícula 7778-0 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 51/2022
Publicação Nº 4264775

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 51/2022 

              
 
O FISCAL TRIBUTARISTA Sérgio Paulo Stephani matrícula 7089-1, da Secretaria da Fazenda do 
Município de Jaraguá do Sul, atendendo ao disposto no inciso III, do artigo 55-A da Lei Complementar nº 
35/2003 incluído pela Lei Complementar nº 153/2014 depois da tentativa de ciência por meio de remessa 
postal resultar infrutífera, notifica o contribuinte abaixo citado, da imposição do Auto de Infração por 
descumprimento de Notificação Preliminar para fins de providenciar a regularização cadastral, conforme 
previsto nos artigos 99 e 100 da Lei Complementar Municipal 281/2021 e alterações.  
O Auto de Infração foi emitido conforme previsto no Inciso I do art. 102 da Lei Complementar Municipal 
281/2021 e alterações. 
Considerar-se-á notificado o contribuinte, em 30 dias da data da publicação do edital, conforme o disposto no 
inciso III, do § 2º, do artigo 55-A da Lei Complementar nº 35/2003 incluído pela Lei Complementar nº 
153/2014. O contribuinte poderá interpor recurso em grau de primeira instância administrativa perante a 
Unidade de Julgamento Singular, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data em que é considerado o 
contribuinte notificado deste Edital, conforme prevê o disposto no § 1º, do art. 23, da Lei Complementar 
Municipal nº 71/2007. 
                                                                 
 
 
                                                                                         Jaraguá do Sul, 20/10/2022. 
 
 
 
 
 

 SÉRGIO PAULO STEPHANI 
 Fiscal  Tributarista 

           Matrícula 7089-1 
 
 
 

Nº Auto de 
Infração 

Nº da 
Notificação 
Preliminar 

Data da 
Emissão 

Inscrição 
Municipal/
Cadastro 

Contribuinte/Responsável Valor R$  

1468/2022 53/2022 09/09/2022 277562 MIGUEL ADIR RODRIGUES 2.206,40 
1546/2022 42/2022 27/09/2022 51774 MIRTES KAMMER 2.206,40 
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EDITAL Nº 044/2022 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 4263127

 

 
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Rua Walter Marquardt, 1111  |  Barra do Rio Molha  |  Jaraguá do Sul - SC 

Cep: 89259-565  |  Telefone: (47) 2106-8122 – E-mail: edital044@edu.jaraguadosul.sc.gov.br 

EDITAL Nº 044/2022 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
HOMOLOGAÇÃO 

 
A Secretária Municipal da Educação de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições 

legais previstas no Decreto Municipal nº 14.749/2021, com amparo legal na Lei Complementar No 
102/2010, de 12 de novembro de 2010, alterada pela Lei Complementar no 190/2017, de 22 de 
março de 2017 e considerando o resultado do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
EMERGENCIAL, UNICAMENTE COM BASE NO EXAME DE TÍTULOS, Edital nº 044/2022, resolve 
HOMOLOGAR, conforme abaixo. 

 
Pedagogo - REDA - SAP (Salas de Atendimento Pedagógico) 

N NOME HABILITAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO 

1 CINTIA ANDRÉA DORNELLES TEIXEIRA DOUTORADO 26 

2 SONIA MARA DOS SANTOS CLEMENTE ESPECIALIZAÇÃO 140 
3 JULIANA PSCHEIDT ESPECIALIZAÇÃO 13 

 
Pedagogo - REDA - AEE (Atendimento Educacional Especializado) 

N NOME HABILITAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO 

1 FERNANDA OLIVEIRA GONÇALVES CUNHA ESPECIALIZAÇÃO 78 

2 BARBARA FRANCIELY OSTROWSKI LICENCIATURA 12 
 

Professor de Educação Infantil - REDA 
N NOME HABILITAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO 

1 DEBORA DA SILVA JOZALA ESPECIALIZAÇÃO 66 

2 FERNANDA DE OLIVEIRA GONÇALVES CUNHA ESPECIALIZAÇÃO 12 

3 SILVANA DOS SANTOS ESPECIALIZAÇÃO 0 

4 TAINA LOPES DE MATOS ESPECIALIZAÇÃO 0 

5 VALERIA NAVEGANTES CORREA LICENCIATURA 91 

6 PATRICIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA LICENCIATURA 30 

7 FERNANDA BERTO RECH ANDRADE LICENCIATURA 0 

8 KELLY PINHEIRO DE SOUZA LICENCIATURA 0 

9 CLEIDE STENGER VARGAS LICENCIATURA 0 

10 KELY MAIA DE OLIVEIRA LICENCIATURA 0 

11 THAYS KOSLOWSKI DE JESUS SAGANSKI LICENCIATURA 0 

12 LUANA CAROLINE KNOP DE SOUZA LICENCIATURA 0 

13 LUANA DOS SANTOS LICENCIATURA 0 

 
INDEFERIDO 

1 ELIZANDRA IZIDRO DOS SANTOS 2.1 V 
 

Professor de Ensino Fundamental - REDA - ARTE 
N NOME HABILITAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO 

1 PAULO ROBERTO DE SOUSA GIMENEZ LICENCIATURA 33 

Professor de Ensino Fundamental - REDA - ANOS INICIAIS 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Rua Walter Marquardt, 1111  |  Barra do Rio Molha  |  Jaraguá do Sul - SC 

Cep: 89259-565  |  Telefone: (47) 2106-8122 – E-mail: edital044@edu.jaraguadosul.sc.gov.br 

Assistente de Alfabetização (1º e 2º ano) / Reforço de 3º ao 5º ano / Educação Financeira (1º ao 5º 
ano) 

N NOME HABILITAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO 

1 ANA LUCIA VIEIRA BENTES ESPECIALIZAÇÃO 52 

2 ERNA KUHNE ESPECIALIZAÇÃO 0 

3 ANTONIA LENIRA PLACIDO LICENCIATURA 67 

4 NILTON ANDRÉ SOUSA PAIXÃO LICENCIATURA 33 

5 ELAINE MARIA TRAPP LICENCIATURA 13 

6 ELISABETE DE OLIVEIRA ARANTES LICENCIATURA 0 

7 JULIANA CHRISTINE FERREIRA MARTINS LICENCIATURA 0 

8 KELI CRISTINA SOMMER MEDEIROS LICENCIATURA 0 
 

INDEFERIDOS 
1 GISELI APARECIDA BORGES NICOLINI 7.5 

2 CAROLINE ALVES ANTUNES 7.5 

3 SILVIA MARIA PASSIFICO DE MIRANDA 2.1 V 
 
 

Professor de Ensino Fundamental - REDA - CIÊNCIAS 
N NOME HABILITAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO 

1 THIELE PIBER DE SOUZA MESTRADO 7 

2 EMANUELE SPAEZIA FISCHER ESPECIALIZAÇÃO 58 

3 SANDRA DE FATIMA TORRES LICENCIATURA 0 

4 KAIQUE AUGUSTO SILVA HOMMA LICENCIATURA 0 

5 THAIONA ROSA DA SILVA LICENCIATURA 0 
 

Professor de Ensino Fundamental - REDA - MÚSICA 
N NOME HABILITAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO 

1 ALYSSON CUSTODIO DO AMARAL DOUTORADO 184 

2 MAJORY EVILIN OLIVEIRA GONZALEZ LICENCIATURA 128 

 
 

Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

Ivana Atanásio Dias 
Secretária de Educação 

Portaria nº 005/2021 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2022
Publicação Nº 4264807

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2022

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 194/2022
CONTRATADA: LUIZ EUGÊNIO BENDOTTI ME
OBJETO: Constitui objeto da presente ata o registro de preço para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E UTENSÍ-
LIOS EM GERAL ao longo de 12 (doze) meses, destinados para manutenção dos bens imóveis, segundo as conveniências da administração 
direta.
Do Valor: Os valores estão previstos no item 1.2 da cláusula segunda desta Ata de Registro.
Pagamento: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e entrega total de cada pedido realizado, mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for 
caso, no Almoxarifado Central do Município.
Prazo de entrega: Parcelada, ao longo de 12 (doze) meses, conforme interesse e solicitação do Município, formalizada através de Autoriza-
ção de Fornecimento e em conformidade com a vigência da Ata do Registro de Preços. A cada pedido realizado, a entrega deverá acontecer 
com prazo máximo de 10(dez) dias, após recebimento da Autorização de fornecimento, enviada via e-mail.
Local para entrega: Almoxarifado Central do Município
Endereço: Rua Marina Frutuoso, 740, no Bairro Centro
Jaraguá do Sul/SC.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2022.
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul
SIGNATÁRIOS: Douglas Antônio Conceição, Alceu Gilmar Moretti, Niura Sandra Demarchi dos Santos e Luiz Eugênio Bendotti

Douglas Antônio Conceição
Secretária Municipal de Administração

Alceu Gilmar Moretti
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Niura Sandra Demarchi dos Santos
Ordenadora do FMAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2022
Publicação Nº 4264817

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2022

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 194/2022
CONTRATADA: LILI CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: Constitui objeto da presente ata o registro de preço para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E UTENSÍ-
LIOS EM GERAL ao longo de 12 (doze) meses, destinados para manutenção dos bens imóveis, segundo as conveniências da administração 
direta.
Do Valor: Os valores estão previstos no item 1.2 da cláusula segunda desta Ata de Registro.
Pagamento: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e entrega total de cada pedido realizado, mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for 
caso, no Almoxarifado Central do Município.
Prazo de entrega: Parcelada, ao longo de 12 (doze) meses, conforme interesse e solicitação do Município, formalizada através de Autoriza-
ção de Fornecimento e em conformidade com a vigência da Ata do Registro de Preços. A cada pedido realizado, a entrega deverá acontecer 
com prazo máximo de 10(dez) dias, após recebimento da Autorização de fornecimento, enviada via e-mail.
Local para entrega: Almoxarifado Central do Município
Endereço: Rua Marina Frutuoso, 740, no Bairro Centro
Jaraguá do Sul/SC.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2022.
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul
SIGNATÁRIOS: Douglas Antônio Conceição, Alceu Gilmar Moretti, Niura Sandra Demarchi dos Santos e Magaly Natália Caregnato.

Douglas Antônio Conceição
Secretária Municipal de Administração

Alceu Gilmar Moretti
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Niura Sandra Demarchi dos Santos
Ordenadora do FMAS
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022
Publicação Nº 4264819

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 194/2022
CONTRATADA: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Constitui objeto da presente ata o registro de preço para fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E UTENSÍ-
LIOS EM GERAL ao longo de 12 (doze) meses, destinados para manutenção dos bens imóveis, segundo as conveniências da administração 
direta.
Do Valor: Os valores estão previstos no item 1.2 da cláusula segunda desta Ata de Registro.
Pagamento: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e entrega total de cada pedido realizado, mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for 
caso, no Almoxarifado Central do Município.
Prazo de entrega: Parcelada, ao longo de 12 (doze) meses, conforme interesse e solicitação do Município, formalizada através de Autoriza-
ção de Fornecimento e em conformidade com a vigência da Ata do Registro de Preços. A cada pedido realizado, a entrega deverá acontecer 
com prazo máximo de 10(dez) dias, após recebimento da Autorização de fornecimento, enviada via e-mail.
Local para entrega: Almoxarifado Central do Município
Endereço: Rua Marina Frutuoso, 740, no Bairro Centro
Jaraguá do Sul/SC.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2022.
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul
SIGNATÁRIOS: Douglas Antônio Conceição, Alceu Gilmar Moretti, Niura Sandra Demarchi dos Santos e Jaime Barbosa Soares Filho

Douglas Antônio Conceição
Secretária Municipal de Administração

Alceu Gilmar Moretti
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Niura Sandra Demarchi dos Santos
Ordenadora do FMAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 652/2022
Publicação Nº 4264800

EXTRATO DO CONTRATO Nº 652/2022

PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 107/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC
CONTRATADA: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA.
OBJETO: Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavi-
mentação asfáltica, capeamento asfáltico e/ou recapeamento asfáltico, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização 
viária e serviços complementares, nas Ruas: 122 – Pedro Gonzaga (capeamento) 120 – Guilherme C. Wackerhagen (recapeamento) 119 - 
Olívio Domingos Brugnago (recapeamento) 127 – Júlio Pedri (pavimentação asfáltica) e 182 – Manoel Luiz da Silva (pavimentação asfáltica) 
no Bairro: Vila Nova, com extensão total de 2.323,46m( dois mil trezentos vinte e três metros quarenta e seis centímetros), em conformi-
dade com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa, que são partes integrantes do edital.
VALOR: O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o preço proposto de R$ 706.640,78 (setecentos e seis mil seis-
centos e quarenta reais e setenta e oito centavos) referentes à mão de obra e R$ 3.735.005,32 (três milhões setecentos e trinta e cinco mil 
cinco reais e trinta e dois centavos) referentes aos materiais, totalizando o valor do Contrato em R$ 4.441.646,10 (quatro milhões quatro-
centos e quarenta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos).
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a conclusão de cada etapa do cronograma físico-financeiro, tendo à 
medição a devida aprovação e mediante apresentação de cópia das guias de recolhimento do FGTS e do INSS, bem como da quitação da 
Folha de Pagamento dos empregados envolvidos na execução do objeto contratual, bem como da Nota Fiscal e do respectivo Relatório de 
Medição devidamente aprovado pelo MUNICÍPIO, assim como pelo representante da CONTRATADA sob pena de aplicação das penalidades 
por descumprimento do contrato, e retenção do pagamento. Serão pagos somente os serviços efetivamente realizados, não sendo compu-
tados materiais em trânsito ou dispostos na obra sem a efetiva execução.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O recurso orçamentário decorrente da despesa desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária 
do exercício de 2022, prevista no item 4.1 da cláusula quarta deste contrato.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução das obras será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a contar do dia útil seguinte do 
recebimento da respectiva Ordem de Serviço. A vigência será igual ao prazo de execução acrescido de 60 (sessenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2022.
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC.
SIGNATÁRIOS: Otoniel da Silva e Marcelo Benvenutti.

Otoniel da Silva
Secretário Municipal de Obras de Serviços Público
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I – DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 012/2022/SEMSA
Publicação Nº 4263724

Processo nº 0025058/2022
Pregão Presencial nº 26/2021-FMS
Processo Administrativo Geral
Requerente: Frano Indústria Eireli
Requerida: Secretaria Municipal de Saúde

I – DECISÃO ADMINISTRATIVA nº 012/2022/SEMSA

Trata-se de requerimento de PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA para 04/10/2022 conforme segue: itens:
01 – Móvel com tampo sob medida consultórios de endodontia;
02 – Móvel com tampo sob medida consultórios PNE/DTM/Prótese 01 e Prótese 02;
03 – Móvel com tampo sob medida consultórios periodontia;
04 – Móvel com tampo sob medida consultórios odontopediatria;
05 – Móvel com tampo sob medida consultórios cirurgia 01;
06 – Móvel com tampo sob medida consultórios cirurgia 02;
07 – Mesa auxiliar odontológica;
08 – Balcão de madeira;
09 – Armário;
10 – Prateleira
Da empresa Frano Industrial Eireli pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ sob n° 
33.224.238/0001-50 estabelecida na Rua Wally Emília Mohr nº 50, Bairro: Água Verde – CEP: 89.254-525 no município de Jaraguá do Sul, 
Estado de Santa Catarina neste ato representada(o) pela(o) Sra(o) Wilson Pereira da Silva, inscrito no CPF 866.257.219-72 do Contrato 
nº 505/2022– Pregão Presencial nº 26/2021– FMS homologado em 18/08/2022 cujo objeto consiste no fornecimento de mobiliário para 
diretoria de atenção básica e atenção especializada, para compor unidades odontológicas e o novo centro de especialidades odontológicas 
(CEO), nova UAP Wolfgang Weege e demais unidades de saúde.

Em 18/08/2022 foi assinado o Contrato nº 505/2022 oriundo do Pregão Presencial nº 26/2021-FMS;

Em 23/08/2022 foi confeccionada Autorização de Fornecimento nº 1550/2022 no valor de R$ 243.000,00 com entrega em até 30 dias con-
secutivos do 1º útil ao recebimento da AF;

Em 28/09/2022 a empresa através do processo nº 0025058/2022 entra com pedido de prorrogação de prazo de entrega para a data de 
04/10/2022;

É a síntese!

Il. FUNDAMENTO E DECIDO

Trata-se de requerimento de PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA para 04/10/2022 conforme segue: itens:
01 – Móvel com tampo sob medida consultórios de endodontia;
02 – Móvel com tampo sob medida consultórios PNE/DTM/Prótese 01 e Prótese 02;
03 – Móvel com tampo sob medida consultórios periodontia;
04 – Móvel com tampo sob medida consultórios odontopediatria;
05 – Móvel com tampo sob medida consultórios cirurgia 01;
06 – Móvel com tampo sob medida consultórios cirurgia 02;
07 – Mesa auxiliar odontológica;
08 – Balcão de madeira;
09 – Armário;
10 – Prateleira
Da empresa Frano Industrial Eireli pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ sob n° 
33.224.238/0001-50 estabelecida na Rua Wally Emília Mohr nº 50, Bairro: Água Verde – CEP: 89.254-525 no município de Jaraguá do Sul, 
Estado de Santa Catarina neste ato representada(o) pela(o) Sra(o) Wilson Pereira da Silva, inscrito no CPF 866.257.219-72 do Contrato 
nº 505/2022– Pregão Presencial nº 26/2021– FMS homologado em 18/08/2022 cujo objeto consiste no fornecimento de mobiliário para 
diretoria de atenção básica e atenção especializada, para compor unidades odontológicas e o novo centro de especialidades odontológicas 
(CEO), nova UAP Wolfgang Weege e demais unidades de saúde.

Alega a requerente que o atraso de fornecimento de matéria-prima por parte dos fornecedores, ex. Do porcelanato, que dependeu exclu-
sivamente de fabricação, por não ser um material de uso em larga escala, que o atraso de fornecimento de chapas de MDF por parte dos 
fornecedores, principalmente dos distribuidores que não tinham toda a quantidade de material em estoque para o pronto atendimento, 
que não mantém estoque pois não conseguem saber a demanda de chapas, por isso depende do tipo de material (MDF/MDP) que é feita a 
chapa, cor da chapa e espessura da chapa;

No presente caso a Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde do município de Jaraguá do Sul manifestou pelo deferimento 
do pedido, visto que há no mercado escassez de diversos insumos;

Ante o exposto, DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA para 04/10/2022 conforme segue: itens:
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01 – Móvel com tampo sob medida consultórios de endodontia;
02 – Móvel com tampo sob medida consultórios PNE/DTM/Prótese 01 e Prótese 02;
03 – Móvel com tampo sob medida consultórios periodontia;
04 – Móvel com tampo sob medida consultórios odontopediatria;
05 – Móvel com tampo sob medida consultórios cirurgia 01;
06 – Móvel com tampo sob medida consultórios cirurgia 02;
07 – Mesa auxiliar odontológica;
08 – Balcão de madeira;
09 – Armário;
10 – Prateleira.

Publique-se e Intime-se a empresa da presente Decisão.

Após todos os trâmites legais, junte-se aos autos do processo licitatório.

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

Alceu Gilmar Moretti
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 001/2021

I – DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 013/2022/SEMSA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021-FMS
Publicação Nº 4264645

Processo nº 0025397/2022
Pregão Presencial nº 26/2021-FMS
Processo Administrativo Geral
Requerente: Suprimóveis Mobiliário Corporativo Ltda EPP
Requerida: Secretaria Municipal de Saúde

I – DECISÃO ADMINISTRATIVA nº 013/2022/SEMSA

Trata-se de requerimento de PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA para segunda quinzena de novembro entre os dias 15/11/2022 a 
30/11/2022 conforme segue:

Autorização de Fornecimento nº 1553/2022:

12 – Armário 02 portas com chave com 02 portas e 04 prateleiras medidas mínimas: 900mmx420mmx740mm;
13 – Armário 02 portas com chave com 02 portas e 04 prateleiras medidas mínimas: 900mmx420mmx1600mm;
14 – Armário alto produzido em MDP com 02 portas e 03 prateleiras 805x1610x420 (LxAxP);
15 – Armário aéreo 2 portas;
16 – Armário torre em MDP com 3 prateleiras 410x1595x420 (LxAxP);
17 – Estação de trabalho em L – tipo VI composta por mesa 1200mmx680mmx740mm, mesa 1100mmx680mmx740mm – conexão 90º 
680mmx680mmx740mm – Gaveteiro fixo 03 Gavetas 380mmx420mmx380mm;
18 – Mesa de trabalho I medidas mínimas 1500mmx680mmx740mm;
19 – Gaveteiro fixo – 03 gavetas medidas mínimas 380mmx420mmx380mm;
20 – Mesa de trabalho III medidas mínimas 1200mmx680mmx740mm;
21 – Balcão 02 portas e 05 gavetas medidas mínimas 1190mmx500mmx800mm;
22 – Balcão 02 portas e 05 gavetas medidas mínimas 1340mmx550mmx800mm.

Autorização de Fornecimento nº 1554/2022:

17 – Estação de trabalho em L – tipo VI composta por mesa 1200mmX680mmX740mm – mesa 1100mmX680mmX740mm – conexão 90º 
680mmX680mmX740mm – gaveteiro fixo – 03 Gavetas 380mmX420mmX380mm.
Da empresa Suprimóveis Mobiliário Corporativo Ltda EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Ju-
rídica, CNPJ sob n° 04.463.256/0001-68 estabelecida na Rua Coronel Buchelle nº 646 – Centro, CEP 88.200-000 no município de Tijucas 
– Estado de Santa Catarina neste ato representada(o) pela(o) Sra(o) Anderson Santos Faria, inscrito no CPF 046.057.519-80 do Contrato 
nº 507/2022– Pregão Presencial nº 26/2021– FMS homologado em 18/08/2022 cujo objeto consiste no fornecimento de mobiliário para 
diretoria de atenção básica e atenção especializada, para compor unidades odontológicas e o novo centro de especialidades odontológicas 
(CEO), nova UAP Wolfgang Weege e demais unidades de saúde.

Em 18/08/2022 foi assinado o Contrato nº 507/2022 oriundo do Pregão Presencial nº 26/2021-FMS;

Em 23/08/2022 foram confeccionadas Autorizações de Fornecimento nºs 1553/2022 no valor de R$ 181.790,00 e 1554/2022 no valor de R$ 
2.000,00 com entrega em até 30 dias consecutivos do 1º útil ao recebimento da AF;

Em 30/09/2022 a empresa através do processo nº 0025397/2022 entra com pedido de prorrogação do prazo de entrega para segunda 
quinzena de novembro entre os dias 15/11/2022 a 30/11/2022;
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É a síntese!

Il. FUNDAMENTO E DECIDO

Trata-se de requerimento de PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA para segunda quinzena de novembro entre os dias 15/11/2022 a 
30/11/2022 conforme segue:

Autorização de Fornecimento nº 1553/2022:

12 – Armário 02 portas com chave com 02 portas e 04 prateleiras medidas mínimas: 900mmx420mmx740mm;
13 – Armário 02 portas com chave com 02 portas e 04 prateleiras medidas mínimas: 900mmx420mmx1600mm;
14 – Armário alto produzido em MDP com 02 portas e 03 prateleiras 805x1610x420 (LxAxP);
15 – Armário aéreo 2 portas;
16 – Armário torre em MDP com 3 prateleiras 410x1595x420 (LxAxP);
17 – Estação de trabalho em L – tipo VI composta por mesa 1200mmx680mmx740mm, mesa 1100mmx680mmx740mm – conexão 90º 
680mmx680mmx740mm – Gaveteiro fixo 03 Gavetas 380mmx420mmx380mm;
18 – Mesa de trabalho I medidas mínimas 1500mmx680mmx740mm;
19 – Gaveteiro fixo – 03 gavetas medidas mínimas 380mmx420mmx380mm;
20 – Mesa de trabalho III medidas mínimas 1200mmx680mmx740mm;
21 – Balcão 02 portas e 05 gavetas medidas mínimas 1190mmx500mmx800mm;
22 – Balcão 02 portas e 05 gavetas medidas mínimas 1340mmx550mmx800mm.

Autorização de Fornecimento nº 1554/2022:

17 – Estação de trabalho em L – tipo VI composta por mesa 1200mmX680mmX740mm – mesa 1100mmX680mmX740mm – conexão 90º 
680mmX680mmX740mm – gaveteiro fixo – 03 Gavetas 380mmX420mmX380mm.
Da empresa Suprimóveis Mobiliário Corporativo Ltda EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Ju-
rídica, CNPJ sob n° 04.463.256/0001-68 estabelecida na Rua Coronel Buchelle nº 646 – Centro, CEP 88.200-000 no município de Tijucas 
– Estado de Santa Catarina neste ato representada(o) pela(o) Sra(o) Anderson Santos Faria, inscrito no CPF 046.057.519-80 do Contrato 
nº 507/2022– Pregão Presencial nº 26/2021– FMS homologado em 18/08/2022 cujo objeto consiste no fornecimento de mobiliário para 
diretoria de atenção básica e atenção especializada, para compor unidades odontológicas e o novo centro de especialidades odontológicas 
(CEO), nova UAP Wolfgang Weege e demais unidades de saúde.
Alega a requerente que o atraso no fornecimento está vinculado a dificuldade de fornecimento na matéria-prima e mão de obra. A produção 
está administrando vários afastamentos de funcionários devido às síndromes de doenças respiratórias e dengue, nesta última com infesta-
ção no município;

No presente caso a Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde do município de Jaraguá do Sul manifestou-se pelo deferimen-
to do pedido, visto que há no mercado uma grande escassez de diversos insumos;

Tal prerrogativa não afeta diretamente os trabalhos dos ambientes que serão contemplados pelos itens mencionados nas autorizações de 
fornecimento, uma vez que são bens móveis permanentes;

Ante o exposto, DEFIRO a prorrogação de prazo de entrega para segunda quinzena de novembro entre os dias 15/11/2022 a 30/11/2022 
dos itens supradito.

Publique-se e Intime-se a empresa da presente Decisão.

Após todos os trâmites legais, junte-se aos autos do processo licitatório.

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2022.

Alceu Gilmar Moretti
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 001/2021

LEI Nº 9.172/2022
Publicação Nº 4263661

LEI Nº 9.172/2022
Revisa, Atualiza e Consolida os Planos Setoriais de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos que Integram o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), Aprovado pela Lei Municipal 
Nº 6.529/2012, de 20 de Novembro de 2012.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Ficam revisados, atualizados e consolidados, na forma dos Anexos que integram a presente, os objetivos, metas e ações definidas 
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para os planos setoriais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e ma-
nejo de resíduos sólidos que integram o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

Art.2º Ficam ratificados os demais dispositivos do Anexo Único, do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), aprovado pela Lei Muni-
cipal Nº 6.529/2012, de 20 de novembro de 2012.

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

LEI Nº 9.172/2022 - ANEXO
Publicação Nº 4263664

LEI MUNICIPAL Nº 9.172/2022

ANEXO DA LEI MUNICIPAL Nº 9.172/2022
Devido a problemas técnicos com a disponibilização de imagens e planilhas no Diário Oficial do Município, os anexos da Lei Municipal Nº 
9.172/2022 encontra-se disponível no link abaixo:

https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/downloads.php?id=26035

LEI Nº 9.173/2022
Publicação Nº 4263669

LEI Nº 9.173/2022
Desafeta Trecho Final da Rua 752 - Eulália Dutra Benvenutti.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Fica desafetado o trecho final da Rua 752 - Eulália Dutra Benvenutti, bairro Rau, perímetro urbano, neste Município, com área de 
464,35m2, passando à categoria de bem dominical do patrimônio público municipal.

Parágrafo único. A área a que se refere o caput encontra-se representada no levantamento planimétrico anexo.

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

LEI Nº 9.173/2022 - ANEXO
Publicação Nº 4263670

LEI MUNICIPAL Nº 9.173/2022

ANEXO DA LEI MUNICIPAL Nº 9.173/2022
Devido a problemas técnicos com a disponibilização de imagens e planilhas no Diário Oficial do Município, o anexo da Lei Municipal Nº 
9.173/2022 encontra-se disponível no link abaixo:

https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/downloads.php?id=26036

LEI Nº 9.174/2022
Publicação Nº 4263672

LEI Nº 9.174/2022
Ratifica Termo de Cooperação Técnica Celebrado Entre o Município de Jaraguá do Sul e o Estado de Santa Catarina, Por Intermédio da 
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP), Com a Interveniência do Departamento de Polícia Penal (DPP), por 
Meio do Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville.
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O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Fica ratificado o Termo de Cooperação Técnica Nº 2022/TN1613, celebrado entre o Município de Jaraguá do Sul e o Estado de Santa 
Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP), com a interveniência do Departamento 
de Polícia Penal (DPP), por meio do Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville, objetivando proporcionar oportunidade de ativi-
dade laboral aos reeducandos do Presídio Regional de Jaraguá do Sul.

Art.2º O Termo de Cooperação Técnica poderá ser aditado, renovado ou prorrogado, sempre no interesse público, cumpridas as exigências 
estabelecidas em seus termos e na presente Lei.

Art.3º Os recursos que suportarão as despesas provenientes desta Lei encontram-se previstos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual para efetivação do repasse.

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

LEI Nº 9.175/2022
Publicação Nº 4263678

LEI Nº 9.175/2022
Autoriza a Abertura e Reforço de Crédito Especial no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.932/2021, de 13/12/2021, e 
Alterações Posteriores, e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial, mediante Decreto, no valor de R$ 760.000,00 (Setecen-
tos e sessenta mil reais), para inclusão de dotação orçamentária no Orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
de Jaraguá do Sul (Samae), a saber:
25 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
25.002 - SAMAE - OBRAS
25.002.17.512.1400.3.419 - Implantação de Rede Coletora - Bairro
Vieira, Centenário e Outros
4.4.00 - INVESTIMENTOS
25.002.80 4.4.90 - Aplicações Diretas
0.2.06.0438 - Recursos Arrecadados pelo Samae R$ 760.000,00

Art.2º A despesa decorrente da execução da presente Lei corre por conta do "Excesso de Arrecadação" do Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul (Samae), proveniente dos recursos vinculados arrecadados pelo Samae, no valor de R$ 760.000,00 
(Setecentos e sessenta mil reais).

Art.3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante Decreto, crédito adicional destinado ao reforço do crédito especial de que trata a 
presente Lei, com base no artigo 5º, da Lei Municipal Nº 8.932/2021, de 13/12/2021.

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

LEI Nº 9.176/2022
Publicação Nº 4263680

LEI Nº 9.176/2022
Autoriza o Poder Executivo Municipal, Através do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), a Alienar Onerosamente as 
Unidades Habitacionais Retomadas, Efetivamente Utilizadas no Âmbito dos Programas Habitacionais de Interesse Social, e dá outras pro-
vidências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), autorizado a celebrar 
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Contrato de Promessa de Compra e Venda com os beneficiários dos Programas Habitacionais de Interesse Social, alienando onerosamente 
as unidades habitacionais retomadas, afetas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, ou outra que a suceder, no que tange 
aos Programas de Habitação Popular.
Art.2º O Contrato de Promessa de Compra e Venda será celebrado em consonância com as cláusulas constantes do Anexo Único da pre-
sente Lei, observando-se os valores avaliados pela Comissão Municipal Permanente de Avaliação de Imóveis do Município; obrigatoriamente 
possuir Parecer social e Termo de aceite do imóvel nas condições que se encontra.
Art.3º O Contrato de Promessa de Compra e Venda concede ao possuidor o direito de usar, fruir do bem para sua moradia e de sua família, 
nas condições previstas no contrato, mantendo-se a municipalidade como proprietária do imóvel.

Art.4º Apenas a quitação integral do contrato de compra e venda autoriza o Executivo Municipal a outorgar escritura pública de compra e 
venda do(s) imóvel(is) ao(s) promitente(s) comprador(es).

Art.5º A alienação dos bens imóveis residenciais construídos retomados terá o prazo de amortização de até 300 (trezentos) meses.

Art.6º As receitas auferidas com as alienações serão depositadas na conta bancária específica do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social (FMHIS), ou outro que o suceder.
Art.7º As despesas com os atos necessários à escrituração do(s) imóvel(is) correrão por conta do(s) adquirente(s).

Art.8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

LEI Nº 9.176/2022 - ANEXO
Publicação Nº 4263684

LEI MUNICIPAL Nº 9.176/2022

ANEXO DA LEI MUNICIPAL Nº 9.176/2022
Devido a problemas técnicos com a disponibilização de imagens e planilhas no Diário Oficial do Município, o anexo da Lei Municipal Nº 
9.176/2022 encontra-se disponível no link abaixo:

https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/downloads.php?id=26037

LEI Nº 9.177/2022
Publicação Nº 4263686

LEI Nº 9.177/2022
Denomina Via Pública.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º A Rua Nº 1620, localizada na Planta do Quadro do Perímetro Rural, passa a denominar-se VALI SCHIOCHET.

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

LEI Nº 9.178/2022
Publicação Nº 4263687

LEI Nº 9.178/2022
Denomina Via Pública.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
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Art.1º A Rua Nº 1619, localizada na Planta do Quadro do Perímetro Rural, passa a denominar-se HILARIO SCHIOCHET.

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

LEI Nº 9.179/2022
Publicação Nº 4263688

LEI Nº 9.179/2022
Denomina Servidão.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º A Servidão Nº 508, localizada na Planta do Quadro do Perímetro Urbano, no bairro Santa Luzia, passa a denominar-se ARTHUR SE-
VEGNANI.

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

LEI Nº 9.180/2022
Publicação Nº 4263691

LEI Nº 9.180/2022
Altera o Caput do Art. 2º da Lei Nº 7.989/2019, que Dispõe Sobre a Remoção de Veículos Abandonados ou Estacionados em Situação que 
Caracterize o Seu Abandono nas Vias Públicas do Município de Jaraguá do Sul e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º O caput do artigo 2º da Lei Nº 7.989/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.2º Para fins de remoção, considera-se abandonado ou estacionado em situação de abandono o veículo que estiver estacionado em via 
pública por prazo superior a 15 (quinze) dias consecutivos, apresentando qualquer uma das seguintes condições:”

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

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1163

PORTARIA Nº 1088/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 4263727

 

 

 ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
 

P O R T A R I A Nº 1088/2022/SEMAD/DGP 
 
 

 
    O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 
25/02/2021; e 
    CONSIDERANDO o disposto no artigo 133 e seguintes, da 
Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014; 
 
    CONSIDERANDO a análise do período de licença-prêmio, 
solicitado pelo(a) servidor(a) mediante requerimento protocolado (Processo Nº 
25825/2022); 

 
R E S O L V E : 

 
 

    Art.1º CONCEDER 90 (NOVENTA) dias de LICENÇA-
PRÊMIO, a(o) servidor(a) público(a) municipal, SUELY CRISTINA DA SILVA, 
matrícula Nº 9532, referente ao 1º período. 
    
    Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 19/04/2023, ou seja, após o cumprimento 
do atraso de concessão de 06 (seis) meses, devido a existência de faltas 
injustificadas, conforme disposto no parágrafo único, do inciso III, do artigo 135, do 
Estatuto do Servidor Público Municipal de Jaraguá do Sul (Lei Complementar 
Municipal Nº 154/2014). 

 
 
    REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 
 
 
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO BUOZI MARTINS 
Diretor de Gestão de Pessoas 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1164

PORTARIA Nº 1089/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 4264741

 

 

 ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
 

P O R T A R I A Nº 1089/2022/SEMAD/DGP 
 
 
 

    O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 
25/02/2021; e 
    CONSIDERANDO o disposto no artigo 133 e seguintes, da 
Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014; 
 
    CONSIDERANDO a análise do período de licença-prêmio, 
solicitado pelo servidor(a) mediante requerimento protocolado (Processo Nº 
26753/2022); 

 
R E S O L V E : 

 
 

    Art.1º CONCEDER 90 (NOVENTA) dias de LICENÇA-
PRÊMIO, a(o) servidor(a) público(a) municipal, TICIANE MONIQUE ESCOPELLI, 
matrícula Nº 10337, referente ao 1º período. 
    
    Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 
    REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 
 
 
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO BUOZI MARTINS 
Diretor de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 851/2022
Publicação Nº 4263422

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 

 

 
 
 
 

P O R T A R I A  Nº  851/2022 
 
 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas 
atribuições, 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º EXONERAR, a partir de 17/10/2022, ELISABETE 

BERTOLI do cargo de provimento em comissão de GERENTE DE ASSISTÊNCIA AO 
SERVIDOR, da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal da Administração, 
do Poder Executivo do Município. 

 
Art.2º Em consequência, fica revogada a Portaria Nº 883/2021, 

de 13/09/2021. 
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos a partir de 17/10/2022. 
 
 

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 

Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ JAIR FRANZNER 

Prefeito 
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PORTARIA Nº 852/2022
Publicação Nº 4263435

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 
 
 

P O R T A R I A              Nº          852/2022       
Substitui Conselheiro do Conselho Municipal 
de Políticas sobre Drogas (CMPD). 
 
 
 
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas 

atribuições; e 
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 040/2022/CMPD, de 

19/09/2022, do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas; 
 

R E S O L V E : 
 
 
Art.1º DESIGNAR MATEUS CONZATTI, como conselheiro 

titular, em substituição a Nelson Marina Junior, para representar a Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer, na qualidade de Representante do Poder Público, no Conselho 
Municipal de Políticas sobre Drogas (CMPD). 

 
Art.2º Em consequência, fica parcialmente revogada a Portaria 

Nº 971/2021, de 29/10/2021, no que se refere a designação de Nelson Marina Júnior. 
Art.3º O mandato encerrar-se-á em 30/10/2023. 
 
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 853/2022
Publicação Nº 4263436

 

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 
 
 
P O R T A R I A          Nº         853/2022      
Substitui Conselheira do Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI). 
 
 
 
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas 

atribuições; e 
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 045/2022/CMDI/JS, do 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI); 
 

R E S O L V E : 
 
Art.1º DESIGNAR ALESSANDRA FABÍOLA BALLOCK 

GROSSKLAGS, como conselheira titular, em substituição a Maria Luiza Cabral Breda, para 
representar o Gabinete do Prefeito, na qualidade de Representante Governamental, no 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI). 

 
Art.2º Em consequência, fica parcialmente revogada a Portaria 

Nº 530/2021, de 08/04/2021, no que se refere a designação de Maria Luiza Cabral Breda. 
 
Art.3º O mandato encerrar-se-á em 1º/04/2023. 
 
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 854/2022
Publicação Nº 4263437

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 
 
 

P O R T A R I A    Nº   854/2022 
 
 
 
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas 

atribuições e com fundamento no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, 
de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 
20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 16/09/2019, 
238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, e 270/2021, 
de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, alterada 
pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, 
de 20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 450/2022/Semad/DGP, de 

17/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 
 

R E S O L V E : 
 
 

Art.1º PRORROGAR, a partir de 21/10/2022, por mais 30 (trinta) 
dias, o prazo para MARJA LUANA MUNHOZ, nomeada pela Portaria Nº 772/2022, de 
23/09/2022, tomar posse no respectivo cargo. 

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

com efeitos a partir de 21/10/2022. 
 
 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 855/2022
Publicação Nº 4263439

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 
 
 

P O R T A R I A    Nº   855/2022 
 
 
 
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas 

atribuições e com fundamento no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, 
de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 
20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 16/09/2019, 
238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, e 270/2021, 
de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, alterada 
pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, 
de 20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 451/2022/Semad/DGP, de 

17/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 
 

R E S O L V E : 
 
 

Art.1º PRORROGAR, a partir de 20/10/2022, por mais 27 (vinte 
e sete) dias, o prazo para ALESSANDRA NATIELE MATIAS, nomeada pela Portaria Nº 
769/2022, de 22/09/2022, tomar posse no respectivo cargo. 

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

com efeitos a partir de 20/10/2022. 
 
 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 856/2022
Publicação Nº 4263440

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

1 

P O R T A R I A   Nº   856/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
002/2019; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 449/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Farmacêutico, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde, habilitado em concurso público de provas, JOÃO VICTOR SERENINI. 

 
Art.2º O nomeado terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 

disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 14/10/2022, sob pena 
de ser considerado desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
 
VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1171

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

2 

ou emprego público; 
VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 

laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 
 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 14/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 

 
 

 
 
 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1172

PORTARIA Nº 857/2022
Publicação Nº 4263442

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

1 

P O R T A R I A   Nº   857/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
002/2019; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 448/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Psicóloga, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, junto à Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Habitação, habilitada em concurso público de provas, JÉSSICA DOS 
SANTOS. 

Art.2º A nomeada terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 
disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 14/10/2022, sob pena 
de ser considerada desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
 
VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 
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ou emprego público; 
VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 

laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 
 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 14/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 858/2022
Publicação Nº 4263443

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

1 

P O R T A R I A   Nº   858/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
002/2019; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 447/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Agente Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, junto à 
Secretaria Municipal de Saúde, habilitado em concurso público de provas, RAFAEL 
KARWOWSKI DA SILVA. 

 
Art.2º O nomeado terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 

disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 14/10/2022, sob pena 
de ser considerado desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
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VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 
ou emprego público; 

VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 
laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 

 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 14/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 859/2022
Publicação Nº 4263444

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

1 

P O R T A R I A   Nº   859/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
001/2019/Semed; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 446/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Administrador Escolar, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, junto à 
Secretaria Municipal de Educação, habilitado em concurso público de provas, LINDOMAR 
SILVA DE JESUS. 

Art.2º O nomeado terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 
disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 14/10/2022, sob pena 
de ser considerado desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
 
VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1177

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

2 

ou emprego público; 
VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 

laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 
 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 14/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 860/2022
Publicação Nº 4263445

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

1 

P O R T A R I A   Nº   860/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
001/2019/Semed; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 445/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Secretária de Unidade Escolar, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, junto à 
Secretaria Municipal de Educação, habilitada em concurso público de provas, SIDINEIA DA 
SILVA SANTOS. 

Art.2º A nomeada terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 
disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 13/10/2022, sob pena 
de ser considerada desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
 
VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 
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ou emprego público; 
VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 

laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 
 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 13/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 861/2022
Publicação Nº 4263448

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

1 

P O R T A R I A   Nº   861/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
001/2019/Semed; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 444/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Administradora Escolar, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, junto à 
Secretaria Municipal de Educação, habilitada em concurso público de provas, ONELIA 
NEUMANN. 

Art.2º A nomeada terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 
disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 13/10/2022, sob pena 
de ser considerada desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
 
VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 
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ou emprego público; 
VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 

laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 
 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 13/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 862/2022
Publicação Nº 4263450

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

1 

P O R T A R I A   Nº   862/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
002/2019; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 443/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Assistente Social, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, junto à Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Habitação, habilitada em concurso público de provas, 
CLARICE KUHN. 

Art.2º A nomeada terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 
disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 13/10/2022, sob pena 
de ser considerada desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
 
VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 
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ou emprego público; 
VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 

laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 
 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 13/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 863/2022
Publicação Nº 4263451

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

1 

P O R T A R I A   Nº   863/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
002/2019; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 442/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Auxiliar de Biblioteca, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, junto à Secretaria 
Municipal de Educação, habilitada em concurso público de provas, ELISAMA DE SOUZA 
LEITE. 

Art.2º A nomeada terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 
disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 13/10/2022, sob pena 
de ser considerada desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
 
VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 
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ou emprego público; 
VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 

laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 
 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 13/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 864/2022
Publicação Nº 4263452

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

1 

P O R T A R I A   Nº   864/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
002/2019; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 441/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Terapeuta Ocupacional, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, junto à 
Secretaria Municipal de Saúde, habilitada em concurso público de provas, JESSICA 
FERNANDA ZOZ BOLOMINI. 

 
Art.2º A nomeada terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 

disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 13/10/2022, sob pena 
de ser considerada desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
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VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 
ou emprego público; 

VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 
laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 

 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 13/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PORTARIA Nº 865/2022
Publicação Nº 4263453
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P O R T A R I A   Nº   865/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
002/2019; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 440/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Técnica de Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, junto à 
Secretaria Municipal de Educação, habilitada em concurso público de provas, DANIELE 
FERREIRA DOS ANJOS. 

Art.2º A nomeada terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 
disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 13/10/2022, sob pena 
de ser considerada desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
 
VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 
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ou emprego público; 
VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 

laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 
 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 13/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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P O R T A R I A   Nº   866/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
002/2019; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 438/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Agente Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, junto à 
Secretaria Municipal da Administração, habilitada em concurso público de provas, TALITA 
KOHLS. 

Art.2º A nomeada terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 
disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 13/10/2022, sob pena 
de ser considerada desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
 
VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 
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ou emprego público; 
VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 

laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 
 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 13/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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P O R T A R I A   Nº   867/2022 
 
 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela LOM, e nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, 
de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 
16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, 
e 270/2021, de 11/01/2021, e da Lei Complementar Municipal Nº 122/2012, de 28/03/2012, 
alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 129/2012, de 05/07/2012, 137/2013, de 
15/10/2013, 139/2013, de 18/11/2013, 142/2013, de 28/11/2013, 143/2013, de 29/11/2013, 
149/2014, de 17/06/2014, 150/2014, de 1º/07/2014, 155/2014, de 10/11/2014, 161/2015, de 
04/05/2015, 165/2015, de 10/09/2015, 174/2016, de 31/08/2016, 215/2018, de 22/06/2018, 
243/2019, de 04/12/2019, 244/2019, de 04/12/2019, 249/2019, de 20/12/2019, 250/2019, de 
20/12/2019, 257/2020, de 08/07/2020, e 291/2022, de 05/05/2022; e 

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 
002/2019; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 439/2022/Semad/DGP, 
de 13/10/2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

 
R E S O L V E : 

 
 
Art.1º NOMEAR, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Agente Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, junto à 
Secretaria Municipal de Saúde, habilitado em concurso público de provas, GUILHERME 
BECKHAUSER D’ OLIVEIRA. 

 
Art.2º O nomeado terá o prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 

disposto no artigo 16, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, e 
alterações, para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir de 13/10/2022, sob pena 
de ser considerado desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao 
ato, apresentar os seguintes documentos: 

 
I - Comprovação de nacionalidade brasileira; 
 
II - Comprovação da idade mínima de dezoito anos; 
 
III - Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
 
IV - Comprovação do nível de escolaridade exigida para o 

cargo, prevista em Lei e/ou Edital, se for o caso; 
 
V - Comprovação de inscrição no órgão de classe; 
 
VI - Declaração de bens; 
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VII - Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo 
ou emprego público; 

VIII - Laudo médico de saúde física e mental de capacidade 
laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital; 

 
IX - Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 

- CPF; 
X - Carteira de identidade; 
 
XI - Título de eleitor; 
 
XII - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 

Estadual, Federal, Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça dos últimos cinco anos onde 
tenha residido. 

Parágrafo único. A ausência da apresentação de qualquer um 
dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições 
exigidas pelo edital implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando 
sem efeito o ato de nomeação. 

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

com efeitos a partir de 13/10/2022. 
 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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P O R T A R I A        Nº    868/2022         
Instaura Processo Administrativo Geral a Fim de Apurar 
se é Devido o Pagamento às Empresas THINK BRANDS 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. e NC 
COMUNICAÇÕES S.A. 
 
 
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, e artigo 202, da Lei 
Complementar Municipal Nº 154/2014; e 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 414/2022/Semsa, da lavra do 

Secretário Municipal de Saúde Alceu Gilmar Moretti, que encaminha documentação referente 
a ausência de pagamentos de notas fiscais às empresas NC Comunicações S.A. e Think 
Brands Publicidade & Propaganda Ltda.; 

 
CONSIDERANDO as notas fiscais da empresa NC Comunicações 

S.A.: 
Número Emissão Valor 

3318 02/12/2019 R$ 480,00 
4586 26/08/2020 R$ 240,00 
4587 26/08/2020 R$ 480,00 
4588 26/08/2020 R$ 400,00 
4589 26/08/2020 R$ 800,00 
4600 27/08/2020 R$ 400,00 
4609 27/08/2020 R$ 400,00 
5807 07/05/2021 R$ 1.000,00 

 
 
CONSIDERANDO as notas fiscais da empresa Think Brands 

Publicidade & Propaganda Ltda.: 
Número Emissão 

3125 09/06/2021 
3126 09/06/2021 
3127 09/06/2021 
3128 09/06/2021 
3129 09/06/2021 
3130 09/06/2021 
3131 09/06/2021 
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CONSIDERANDO a correspondência eletrônica entre servidores do 

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, do Setor de Compras da Secretaria Municipal  
de Saúde, da Diretoria de Comunicação e da Agência Cliczoom/Monitor, referente “Restos de 
Empenho”;      

CONSIDERANDO a correspondência eletrônica entre servidores do 
Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, do Setor de Contabilidade da Secretaria 
Municipal de Saúde e da Diretoria de Comunicação, referente “Saldo de Empenhos 2019 e 
2020-FMS e Think Brands Publicidade & Propaganda Ltda.”; 

 
CONSIDERANDO a correspondência eletrônica entre o Grupo NSC e 

servidores  da Diretoria de Comunicação, referente “Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá do 
Sul - 3307971”; 

CONSIDERANDO a informação do servidor Elian Gustavo Hermes 
Vareiro da  Diretoria de Licitações, Contratos e Suprimentos à servidora Viviane Stolf do 
Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o Contrato com a Think Brands 
Publicidade Nº 547/2018 - Concorrência Nº 54/2018, ter como Gestor e Fiscal os servidores 
Karla Finger e Giovane Mazzini Oleiro respectivamente, no período de 22/12/2020 até 
19/02/2022; 

CONSIDERANDO a planilha de Empenhos Cancelados com 
informações das empresas Thinks Brands Publicidade e Propaganda Ltda. e NC 
Comunicações; 

CONSIDERANDO o teor do Memorando Nº 0360/2020/Daf/Semsa 
referente cancelamento parcial dos Empenhos Nºs 706, 708, 1340, 2332, 4118, 5602 e 
5613/2019; Memorando Nº 463/2020/Daf/Semsa referente cancelamento parcial dos 
Empenhos Nºs 1137, 1451, 2069, 2581, 2638, 2735, 4662, 4768, 4769, 5361, 5623 e 
6969/2019; Memorando Nº 464/2020/Daf/Semsa referente o cancelamento total dos 
Empenhos Nºs 2379, 3220, 6968/2019, e Memorando Nº 521/2020/Daf/Semsa referente 
cancelamento parcial do Empenho Nº 1639/2020; 

 
CONSIDERANDO a existência de Comissões de Processos 

Administrativos Gerais para a tutela dos princípios da Administração Pública; 
 
CONSIDERANDO a relevância da presente matéria para a 

Administração Pública Municipal; 
 

R E S O L V E : 
 
 
Art.1º Instaurar o Processo Administrativo Geral sob Nº 009/2022, 

devendo os trabalhos serem conduzidos pela PRIMEIRA COMISSÃO PERMANENTE DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO GERAL, composta pelos servidores públicos municipais 
LIANDRO PISKE, matrícula 8022, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Urbanismo; ROSILENE LONGUI PEREIRA, matrícula 82133, lotada na Secretaria Municipal 
da Transparência e Integridade Pública; e ALESSANDRA FABIOLA BALLOCK 
GROSSKLAGS, matrícula 8612, lotada no Gabinete do Prefeito, para, sob a presidência do 
primeiro, apurar se é devido o pagamento das notas fiscais apresentadas pelas empresas 
Think Brands Publicidade & Propaganda Ltda. e NC Comunicações S.A. 
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Parágrafo único. Quaisquer atos e fatos conexos que emergirem no 

curso dos trabalhos, deverão ser devidamente apurados, comprovados e fundamentados pela 
Comissão Permanente de Processo Administrativo Geral. 

 
Art.2º Recebida e analisada a documentação concernente ao fato 

objeto do Processo, a Comissão Permanente de Processo Administrativo Geral deverá 
observar o seguinte rito: 

 
I - lavratura do Termo de Abertura do Processo Administrativo Geral; 
 
II - indicação de membro para secretariar os trabalhos da Comissão 

Permanente de Processo Administrativo Geral; 
 
III - juntada, aos autos do Processo, dos documentos, respeitada a 

ordem cronológica de apresentação; 
 
IV - notificação da parte indiciada, quando houver, para conhecimento 

do fato objeto do Processo, apresentação de Defesa Inicial, indicação de provas, inclusive rol 
de testemunhas e acompanhamento do feito, assegurada a ampla defesa e o contraditório; 

 
V - instrução do feito; 
 
VI - apresentação do Relatório Final Conclusivo. 
 
§1º A capa do Processo deverá conter referência ao número da 

Portaria de Instauração, seguido da data de publicação; indicação do número sequencial do 
Processo Administrativo Geral; dados da empresa, entidade ou associação envolvida, quando 
houver; e resumo do objeto do Processo. 

 
§2º As folhas dos documentos a que se refere o inciso III, do presente 

artigo, deverão ser numeradas e rubricadas pelo(a) Secretário(a) da Comissão Permanente 
de Processo Administrativo Geral, no canto superior direito, a partir da capa do Processo. 

§3º A juntada de qualquer documento ao Processo deverá ser 
antecedida da indicação da data da juntada e da indicação do documento a que se refere. 

 
§4º A notificação a que se refere o inciso IV, do presente artigo, deverá 

se dar de forma pessoal ou por edital, conforme legislação vigente. 
 
§5º Na fase instrutória a que se refere o inciso V, do presente artigo, a 

Comissão Permanente de Processo Administrativo Geral poderá promover a oitiva de 
testemunhas, solicitar documentos às unidades administrativas internas, solicitar documentos 
à quaisquer unidades externas envolvidas diretamente com o feito, desde que conste nas 
requisições referência expressa ao fim a que se destina, bem como promover a produção de 
outras provas que entender pertinentes ao esclarecimento dos fatos. 
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Art.3º As reuniões da Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Geral deverão ser registradas em ata, sequencialmente, e todos os termos 
afetos ao Processo deverão ser lavrados pelo(a) Secretário(a) da Comissão, observada a sua 
forma processual e resumida. 

 
Art.4º Todos os atos, documentos e termos do Processo deverão ser 

mantidos em duas vias ou reproduzidas em cópia para a formação dos autos suplementares. 
 
Art.5º A Comissão Permanente de Processo Administrativo Geral 

deverá analisar, ainda, a existência da prática de atos contra a Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, nos termos da Lei Federal Nº 12.846/2013, bem como os atos de improbidade 
administrativa que importem em enriquecimento ilícito, que causem prejuízo ao erário ou que 
atentem contra os princípios da Administração Pública, nos termos da Lei Federal Nº 
8.429/1992. 

 
Art.6º O Relatório Final Conclusivo, emitido pela Comissão 

Permanente de Processo Administrativo Geral, deverá ser apresentado de forma completa e 
objetiva, contendo a indicação dos seguintes itens: 

 
I - da instauração do Processo Administrativo Geral; 
 
II - da instalação dos Trabalhos; 
 
III - dos apontamentos constantes da Defesa Prévia; 
 
IV - do conteúdo constante da Instrução Processual; 
 
V - da Conclusão; 
 
VI - das Recomendações e Sugestões de Providências; 
 
VII - do apontamento das Referências Bibliográficas; 
 
VIII - do apontamento dos Anexos do Processo. 
 
§1º A instauração do Processo Administrativo Geral, prevista no inciso 

I, do presente artigo, deverá indicar o histórico dos fatos e o objeto da investigação de forma 
resumida. 

§2º O conteúdo constante da Instrução Processual, previsto no inciso 
IV, do presente artigo, deverá indicar o resumo dos depoimentos, eventuais acareações, da 
compilação de provas, da promoção de perícia, do relatório de verificação 'in loco' e o resumo 
da juntada dos demais elementos considerados necessários e convenientes para a apuração 
dos fatos. 

§3º A Conclusão, prevista no inciso V, do presente artigo, deverá 
mencionar expressamente as normas legais infringidas, bem como promover a indicação de 
responsabilização administrativa do Gestor do Contrato ou servidor público, conforme o caso. 
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§4º A Conclusão, prevista no inciso V, do presente artigo, deverá 
ainda, quando for o caso, indicar a responsabilização do(a) contratado(a). 

 
§5º As Recomendações e Sugestões de Providências, previstas no 

inciso VI, do presente artigo, deverão sugerir novos procedimentos normativos ou a 
observância de conteúdo vigente para adequação de rotinas internas, indicando-se 
impreterivelmente a unidade administrativa a qual se destina a orientação. 

 
Art.7º Ato contínuo, a Secretaria Municipal da Transparência e 

Integridade Pública encaminhará o conteúdo diretamente à autoridade instauradora para a 
emissão da Decisão Administrativa. 

 
Parágrafo único. Promovida a Decisão Administrativa a Secretaria 

Municipal da Transparência e Integridade Pública deverá encaminhar às unidades 
administrativas envolvidas cópia da respectiva decisão e a indicação de providências para o 
caso, devendo o Controle Interno promover a guarda e o arquivamento do feito, inclusive em 
sua forma digitalizada. 

Art.8º A Comissão terá prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos 
trabalhos, a contar da sua publicação, podendo ser prorrogado, mediante justificativa, sem 
prejuízo dos trabalhos habituais. 

 
Art.9º A Comissão de que trata o artigo 1º, da presente Portaria, será 

gratificada na forma da Lei Municipal Nº 3.826/2005, de 27/05/2005, e suas alterações. 
 
Art.10. As despesas decorrentes da execução da presente Portaria 

correrão por conta de dotação própria do Orçamento vigente. 
 
Art.11.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
    
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ JAIR FRANZNER 
Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Página 1 de 1 

 
PORTARIA SAMAEJSU Nº 916/2022 

Prorrogação de prazo 

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO

RESOLVE: 

Art. 1º PRORROGAR

Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

 

 

 
ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente  
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 917/2022
Publicação Nº 4263701

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 917/2022 

Prorrogação de prazo 

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO

RESOLVE: 

Art. 1º PRORROGAR

Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

 

 

 
ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente  
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 946/2022
Publicação Nº 4263702

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 946/2022 

Prorrogação de prazo 

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO

RESOLVE: 

Art. 1º PRORROGAR

Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente  
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 958/2022
Publicação Nº 4263704

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

PORTARIA SAMAE JSU Nº 958/2022 
Designa Servidor para Exercer a Função de Gestor e Fiscal de Contrato

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 
 

CONSIDERANDO

 RESOLVE:  

DESIGNAR DIEGO DE CARVALHO

GESTOR; EZEQUIEL 
FRANCO DE LIMA

FISCAL
CONTRATO EMPRESA 

CONTRATADA 
Contrato nº 164/2022 
Dispensa de Licitação nº 077/2022

Detalhes técnicos no Termo 
de Referência (Anexo X deste Edital). 

 
Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente 
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 959/2022
Publicação Nº 4263708

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Página 1 de 1 

PORTARIA SAMAE JSU Nº 959/2022 
Designa Servidor para Exercer a Função de Gestor e Fiscal de Contrato

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 
 

CONSIDERANDO

 RESOLVE:  

DESIGNAR CESAR DECKER

GESTOR JULIMAR AFONSO DE LUCA
FISCAL

CONTRATO EMPRESA 
CONTRATADA 

Contrato nº 165/2022 
Pregão nº 069/2022,  

Termo de Referência (Anexo 
X deste Edital). 

Comércio 
Rocamel Ltda

Contrato n° 166/2022 
Pregão n° 069/2022, 

Termo de Referência 
(Anexo X deste Edital). 

Porto União 
Comércio e 
Representaçã
o Eireli 

 

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente  
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 960/2022
Publicação Nº 4263709

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

 

 
Página 1 de 2  da Portaria SAMAEJSU Nº 960/2022 

PORTARIA SAMAEJSU Nº 960/2022 
Designa Servidor para Exercer a Função de Gestor e Fiscal de Contrato

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 
 

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO
 

RESOLVE:  

Art. 1º SALÉSIO FRANCISCO ROSA

GESTOR;  DIEGO BLOCH

CONTRATO EMPRESA 
CONTRATADA 

ATA de Registro de Preços nº 198/2022
Pregão Eletrônico para Registro 

de Preços Nº 083/2022

ATA de Registro de Preços nº 199/2022
Pregão Eletrônico para Registro 

de Preços Nº 083/2022

 
ATA de Registro de Preços nº 200/2022

Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços Nº 083/2022
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

 

 
Página 2 de 2  da Portaria SAMAEJSU Nº 960/2022 

ATA de Registro de Preços nº 201/2022
Pregão Eletrônico para Registro 

de Preços Nº 083/2022

 
 
Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 

 
 
 
 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente 
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 961/2022
Publicação Nº 4263710

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Página 1 de 1 

PORTARIA SAMAE JSU Nº 961/2022 
Designa Servidor para Exercer a Função de Gestor e Fiscal de Contrato

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 
 

CONSIDERANDO

 RESOLVE:  

Art. 1º FERNANDO JESUÍNO DE ABREU

GESTOR
DIRCEU LUFT

FISCAL
CONTRATO EMPRESA 

CONTRATADA 
CONTRATO Nº 202/2022

 Pregão nº 086/2022

 
Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente  
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 962/2022
Publicação Nº 4263711

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Página 1 de 1 

PORTARIA SAMAE JSU Nº 962/2022 
Designa Servidor para Exercer a Função de Gestor e Fiscal de Contrato

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 
 

CONSIDERANDO

 RESOLVE:  

Art. 1º DESIGNAR BRUNO DILMO DE SOUZA
GESTOR LEONARDO 

FELIPE WEHMUTH
FISCAL

CONTRATO EMPRESA 
CONTRATADA 

Contrato nº 203/2022 
Pregão nº 085/2022

Detalhes técnicos no Termo de Referência (Anexo X deste Edital). 
 

Comercial 
Vitória Ltda. 

ME

Contrato nº 204/2022 
Pregão nº 085/2022, 

  

VDA 
Saneamento 

Ltda 

 
Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente 
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 963/2022
Publicação Nº 4263714

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

1 2 da Portaria SAMAEJSU Nº 963/2022 

PORTARIA SAMAE JSU Nº 963/2022 
Designa Servidor para Exercer a Função de Gestor e Fiscal de Contrato

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 
 

CONSIDERANDO
 

CONSIDERANDO
 
 

 RESOLVE:  

Art. 1º VITOR HUGO BURGARDT

GESTOR ALEX SANDRO FERRARI LENCINA,

FISCAL

CONTRATO EMPRESA 
CONTRATADA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2022 
 Pregão para Registro de Preços Nº 088/2022, 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2022 

 Pregão para Registro de Preços Nº 088/2022, 
 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2022 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

2 2 da Portaria SAMAEJSU Nº 963/2022 

 Pregão para Registro de Preços Nº 088/2022., 

 
 
Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1210

PORTARIA SAMAEJSU Nº 964/2022
Publicação Nº 4263716

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Página 1 de 1  

PORTARIA SAMAE JSU Nº 964/2022 
Designa Servidor para Exercer a Função de Gestor e Fiscal de Contrato

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 
 

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

 RESOLVE:  

Art. 1º RAMIREZ BORDIGNON ANTUNES

GESTOR SERGIO ZAPELLA

FISCAL 
 

CONTRATO EMPRESA 
CONTRATADA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2022 
 Pregão para Registro de Preços Nº 088/2022., 

 
 
Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente 
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 965/2022
Publicação Nº 4263717

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Página 1 de 1  

PORTARIA SAMAEJSU Nº 965/2022 
Designa Servidor para Exercer a Função de Gestor e Fiscal de Contrato

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 
 

CONSIDERANDO
 

CONSIDERANDO
 

 RESOLVE:  

Art. 1º RAFAEL JUNGTON

GESTOR; NIKOLAS SCHMIDT ZONTA

CONTRATO EMPRESA 
CONTRATADA 

Contrato nº 222/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 099/2022, 

 
 
Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 
 
 
 
 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente 
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 966/2022
Publicação Nº 4263718

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

PORTARIA SAMAE JSU Nº 966/2022 
Designa Servidor para Exercer a Função de Gestor e Fiscal de Contrato

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 
 

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

 RESOLVE:  

DESIGNAR DIEGO DE CARVALHO

GESTOR; EZEQUIEL 
FRANCO DE LIMA

FISCAL
CONTRATO EMPRESA 

CONTRATADA 
Contrato nº 223/2022 
Inexigibilidade de Licitação nº 098/2022

Detalhes técnicos no Termo de 
Referência (Anexo X deste Edital). 

 
Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente 
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 967/2022
Publicação Nº 4263720

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Página 1 de 1 

PORTARIA SAMAE JSU Nº 967/2022 
Designa Servidor para Exercer a Função de Gestor e Fiscal de Contrato

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 
 

CONSIDERANDO

 RESOLVE:  

Art. 1º FERNANDO JESUÍNO DE ABREU

GESTOR
DIRCEU LUFT

FISCAL
CONTRATO EMPRESA 

CONTRATADA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 225/2022 

 Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 
096/2022., 

 
Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente  
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 968/2022
Publicação Nº 4263722

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

1 1 

PORTARIA SAMAE JSU Nº 968/2022 
Designa Servidor para Exercer a Função de Gestor e Fiscal de Contrato. 

–

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO 
 

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

 RESOLVE:  

Art. 1º DESIGNAR BARBARA WITTKOWSKI FENDRICH

GESTOR; HERICSON MENEGHELLI

FISCAL
CONTRATO EMPRESA 

CONTRATADA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 257/2022 

 Pregão para Registro de Preços Nº 114/2022, 

 
Art. 2º

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 
Diretor Presidente 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 636/2022 AO CONTRATO Nº 568/2021
Publicação Nº 4263806

 

 
                          ESTADO DE SANTA CATARINA 
                          MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
                           

Contrato nº 568/2021 – Dispensa nº 242/2021 - 1 - 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 636/2022 AO CONTRATO Nº 568/2021 
 
PROCESSO: Dispensa de Licitação nº 015/2021 – FMS. 
FUNDAMENTO: Leis Federais nº 8.245/91 e nº 8.666/93  
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
LOCADORA: JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
DO PRAZO: Com fundamento na Lei Federal nº 8.245/91, o prazo de locação pactuado no item 3.1 da cláusula 
terceira do contrato original, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período iniciado em 
10/10/2022 e com término em 09/10/2023. O prazo de vigência do Termo Aditivo será igual ao prazo de execução 
acrescido de 60 (sessenta) dias. 
DO VALOR: O valor pactuado no item 2.1 da cláusula segunda do contrato original, fica inalterado, sendo o valor 
mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), totalizando o valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), pelo período 
de 12 (doze) meses. Assegura-se o direito da contratada ao direito de repactuação e reajuste de valores desde que 
devidamente comprovado. 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente termo aditivo correrão por 
conta dos orçamentos dos exercícios de 2022 e 2023, a saber: 

Classif. Funcional 
programática Projeto/atividade Descrição da Natureza da 

Despesa Dotação Orçamentária 

39.004.27.811.1002.400
6 

Suporte as modalidades de 
rendimento 

3.3.90.00.00 – Aplicações 
Diretas 496 

39.004.27.811.1002.400
6 

Suporte as modalidades de 
rendimento 

3.3.90.00.00 – Aplicações 
Diretas Exercício 2023 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022. 
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul – SC 
SIGNATÁRIOS: Eduardo Bertoldi e Wilmar Ulisses Ulrich. 
 
 
 

Eduardo Bertoldi  
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 645/2022 AO CONTRATO Nº 421/2021
Publicação Nº 4263822

 

 
   ESTADO DE SANTA CATARINA 
   MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

Contrato nº 421/2021 – Concorrência nº 017/2021     - 1 - 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 645/2022 AO CONTRATO Nº 421/2021 
 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 017/2021.  
FUNDAMENTO:  artigo 65, § 8º da Lei Federal 8.666/93. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. 
CONTRATADA: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
DO OBJETO: Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e 
mão de obra para construção de ponte em concreto armado com largura de 14m (quatorze metros) e comprimento de 
120,40m (cento e vinte metros e quarenta centímetros), ligando a Rua 13 de Maio – Bairro Amizade com a Rua Joa-
quim Francisco de Paula – Bairro Chico de Paulo, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária/Quantitativa, que são partes integrantes do edital. 
DO REAJUSTE: Com fundamento no item 5.6 da cláusula quinta do contrato original, no artigo 65, § 8º da Lei 
Federal 8.666/93 e a manifestação do fiscal do contrato designados pelo Decreto Municipal nº 15.239/2021, fica 
reajustado o presente contrato conforme segue: Com base no saldo devedor da obra de R$ 4.798.712,27 (quatro mi-
lhões e setecentos e noventa e oito mil e setecentos e doze reais e vinte e sete centavos), fica reajustado em 11,02% 
(onze inteiros e dois centésimos percentuais), através do Índice Nacional de Custo de Construção – INCC, apurado 
de julho de 2021 à junho de 2022, totalizando o valor de R$ 528.818,06 (quinhentos e vinte e oito mil e oitocentos e 
dezoito reais e seis centavos). Em consequência, o valor global do contrato passa a ser de R$ 7.413.062,88 (sete 
milhões e quatrocentos e treze mil e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos). 
DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes do objeto deste termo aditivo correrão por conta de 
recursos do exercício de 2022, como segue: 

Classif. Funcional programáti-
ca Projeto/atividade Descrição da Natureza da 

Despesa 
Dotação Orçamen-

tária 
09.001.15.452.0450.3048 Construção Ponte Chico de 

Paulo-Amizade 4.4.90 – Aplicações Diretas 236 
DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA deverá providenciar a com-
plementação da garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, bem como a proporção dos valores 
acrescidos neste termo aditivo, para fins de fiel cumprimento da execução do objeto deste Contrato, com prazo de 
validade até 04 de janeiro de 2023, conforme item 12.1.1 da cláusula décima segunda do contrato, sob pena de des-
cumprimento contratual, sujeita às penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93. A garantia referida no item 4.1 
desta cláusula será liberada à CONTRATADA após a apresentação da CND do INSS referente à obra e após a emis-
são do Termo de Recebimento Definitivo da mesma. Na hipótese da CONTRATADA deixar de cumprir os compro-
missos assumidos com a sua proposta, contrato e edital de licitação, fica o MUNICÍPIO autorizado a liberar a seu 
próprio favor, o valor da caução, após comprovação da não execução ou cumprimento. A liberação do pagamento 
dos valores decorrentes do contrato está condicionada à comprovação da obrigação prevista no item 4.1 deste termo 
aditivo contratual, competindo a fiscal e ao gestor do contrato designados pelos Decretos Municipais nº 14.239/2021 
e 15.062/2021, servidores públicos Ariano José Toassi, Marcelo Gumbosk e Otoniel da Silva, a fiscalização e gestão 
da presente obrigação por parte da contratada. 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
DATA DA ASSINATURA: 13/10/2022. 
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC. 
SIGNATÁRIOS: Otoniel da Silva e José Ricardo Negrão Dal Molin. 

 
 
 

Otoniel da Silva 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 646/2022 AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº 253/2022
Publicação Nº 4263811

 

   ESTADO DE SANTA CATARINA 
   MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

Termo de Credenciamento nº 461/2019- Inexigibilidade nº 252/2019 - 1 - 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 646/2022 AO CONTRATO Nº 253/2022 
 
 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 034/2022.  
FUNDAMENTO:  artigo 65 §1º da da Lei Federal nº 8.666/93. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. 
CONTRATADA: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. 
OBJETO: Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de 
obra, para pavimentação asfáltica(Recapeamento), serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização 
viária e serviços complementares, na Rua 502 Bertha Weege, Bairro: Barra do Rio Cerro, com extensão total de 
553,54m (quinhentos e cinquenta e três metros e cinquenta e quatro centímetros), em conformidade com os Projetos, 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa, que são partes integrantes do edital. 
DA SUPRESSÃO: Com fundamento no artigo 65 § 1º da Lei Federal 8.666/93, integra o presente Termo Aditivo a 
Planilha apresentada pelo engenheiro fiscal designado pelo Decreto Municipal nº  16.175/2022 que suprime os serviços 
constantes da planilha apresentada pela CONTRATADA juntamente com a proposta e que fazem parte do presente, 
aprovados pelos signatários deste termo aditivo, no valor de R$ 193.855,43 (cento e noventa e três mil e oitocentos e 
cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), correspondentes a 16,64% (dezesseis inteiros e sessenta e quatro 
centésimos percentuais) de supressão em relação ao valor do contrato original. Em consequência da supressão, o valor 
total da obra fica em R$ 971.423,80 (novecentos e setenta e um mil e quatrocentos e vinte e três reais e oitenta 
centavos). Os valores a serem suprimidos previstos no item 2.1 serão anulados do Empenho nº 7.886/2022. 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
DATA DA ASSINATURA: 13/10/2022. 
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC. 
SIGNATÁRIOS: Otoniel da Silva e Marcelo Benvenutti. 

 
 
 

Otoniel da Silva 
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RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 50/2022/CMDI/JS 
 

Dispõe sobre ALTERAÇÃO da Minuta do Edital 
de Chamamento Público n° 01/2022/CMDI/JS 
de Jaraguá do Sul - SC- para termo de fomento 
na modalidade chancela. 

 
 

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jaraguá do Sul -  CMDI/JS, 
no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno do CMDI, em especial no Art. 28, inciso X - 
“tomar decisões de caráter urgente ad referendum”. 
 
Considerando a Lei Federal nº 8.842/1994, que dispõe sobre  a Política Nacional da Pessoa Idosa, cria 
o Conselho Nacional da Pessoa Idosa e dá outras providência; 
 
Considerando a Lei Federal nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estado da Pessoa Idosa e dá outras 
providências; 
 
Considerando a Lei nº 12.213/2010, que institui o Fundo Nacional da Pessoa Idosa e autoriza deduzir do 
imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, 
Estaduais e Nacional da Pessoa Idosa; e altera a lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995; 
 
Considerando a Resolução nº 19/2012 do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa que 
estabelece critérios para utilização do recursos do Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e para o 
seu funcionamento; 
 
Considerando as doações de pessoas físicas e jurídicas ao FMDI, com o objetivo de financiar projetos e 
ações voltados ao atendimento de Pessoas Idosas; 
 
Considerando a Resolução nº 18/2022/CMDI/JS que dispõe sobre a alteração dos valores do Plano de 
Aplicação Financeira do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDI) do ano de 2022; 
 
Considerando a pesquisa do “Diagnóstico da População Idosa do Município de Jaraguá do Sul”, 
financiado pelo FMDI, que trouxe uma nova perspectiva de atuação frente às demandas que estão 
presentes na vida das Pessoas Idosas, apontando a necessidade de fomentar e aperfeiçoar a rede de 
serviços voltados às pessoas da terceira idade, atuando na prevenção, educação, reabilitação, 
manutenção de direitos e autonomia da pessoa idosa. 
 
Considerando a Manifestação Jurídica recebida pelo CMDI em 13/10/2022, que descreve sobre o ponto 
de vista jurídico, que a minuta do edital de Chamamento Público nº 01/2022/CMDI/JS, necessita de 
deliberação do CMDI/JS a fim de promover determinadas alterações. 
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RESOLVE: 
 
Art. 1°. Aprovar a minuta do Edital de Chamamento Público n° 001/2022/CMDI/JS de Jaraguá do Sul - 
SC para termo de fomento na modalidade chancela (anexo), em conformidade com a Manifestação 
Jurídica recebida pelo CMDI em 13/10/2022. 
 
 
Art  2º –  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2022. 
 
 

_____________________________ 
Stélio João Rodrigues 

Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa de Jaraguá do Sul (CMDI/JS) 
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 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2022/CMDI/JS 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE JARAGUÁ DO SUL 

TERMO DE FOMENTO NA MODALIDADE DE CHANCELA 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI) DE JARAGUÁ DO SUL/SC, 
no uso de suas atribuições estabelecidas na  Lei Federal  n° 8.842/1994, que dispõe sobre a Política 
Nacional da Pessoa Idosa, cria o Conselho Nacional da Pessoa Idosa e dá outras providências; Lei 
Federal n° 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Lei 
Federal n° 12.2013, de 20 de janeiro de 2010, que institui o Fundo Nacional da Pessoa Idosa e autoriza 
deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos 
Municipais, Estaduais e Nacional da Pessoa Idosa; e altera a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995; 
Lei Federal Nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que “Estabelece o regime jurídico das parcerias 
voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e 
as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da 
sociedade civil; institui o termo de fomento e o termo de colaboração; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de 
junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999”; Decreto Municipal n° 11.528, de 15 de setembro de 
2017, que “Regulamenta a Aplicação da Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Alterada pela 
Lei Federal Nº 13.204, de 14 de Dezembro de 2015, para o fim de normatizar, em âmbito local, as 
Parcerias e os Acordos de Cooperação a Serem Firmados entre a Administração Pública do Município 
de Jaraguá do Sul, suas Autarquias e Fundações e as Organizações da Sociedade Civil, em Regime de 
Mútua Cooperação, para a Consecução de Finalidades de Interesse Público e Recíproco”, no que couber 
e for aplicável ao FMDI; Lei Municipal n°7.292/2016,  que dispõe sobre a Política de Atendimento da 
Pessoa Idosa, Estabelece a Estrutura e o Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CMDI) e dá outras providências”; Resolução nº 18/2022/CMDI/JS que dispõe sobre a alteração 
dos valores do Plano de Aplicação Financeira do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDI) 
do ano de 2022; normativa do Tribunal de Contas de Santa Catarina que dispõe sobre prestação de 
contas pelas Organizações Sociais (Instrução Normativa N.TC-14/2012 que “Estabelece critérios para a 
organização da prestação de contas de recursos concedidos a qualquer título e dispõe sobre o seu 
encaminhamento ao Tribunal de Contas para julgamento e Instrução Normativa N.TC-0016/2013 – 
DOTC-e de 05.06.2013), torna público o presente Edital de Chamamento Público para Termo  de 
Fomento a fim de selecionar Organização(oẽs) da Sociedade Civil que tenham por objeto a execução de 
projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos da Pessoa Idosa no município de Jaraguá 
do Sul/SC, na Modalidade de Chancela autorizativa para captação de recursos. 
 
 
 
 
 
 

SUMÁRIO 
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1. DO PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
1.1.  O propósito do presente chamamento público é a seleção de plano de trabalho para celebração de 
parceria , através de Termo de Fomento, com Organizações da Sociedade Civil (OSC), visando  
selecionar Organização(oẽs) da Sociedade Civil que tenham por objeto a execução de projetos voltados 
à promoção, proteção e defesa dos direitos da Pessoa Idosa no município de Jaraguá do Sul/SC, na 
modalidade de chancela autorizativa para captação de recursos, para a consecução de finalidade de 
interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa - FMDI, inscrito no CNPJ nº 22.276.882/0001-55, conforme condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
1.2. O FMDI é vinculado diretamente ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDI de 
Jaraguá do Sul, conforme Lei Municipal n° 7.292/2016. 
1.3. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDI - tem por objetivo facilitar a captação, o 
repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento da Pessoa 
Idosa para ações cujas necessidades de atenção extrapolam o âmbito de atuação das políticas sociais 
básicas. 
 
2. DO OBJETO DO TERMO DE FOMENTO 
 
2.1.  O Termo de Fomento terá por objeto o financiamento por intermédio do FMDI de Jaraguá do Sul 
para a execução de projeto(s) de atendimento, promoção, proteção e defesa de direitos das Pessoas 
Idosas, em conformidade com as Políticas Públicas voltadas às Pessoas Idosas no Município de Jaraguá 
do Sul e que sejam inovadores a essas políticas públicas. 
2.2. O Termo de Fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de 
trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos 
financeiros. (Art. 17, Lei Federal nº 13.019/2014). 
2.3. O certificado de chancela será emitido somente para as OSCs que  possuírem inscrição ativa no 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDI) de Jaraguá do Sul/SC. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Edital, entidades privadas sem fins lucrativos (associação ou fundação) 
conforme definido no art. 2º, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 
3.2. As OSCs interessadas em inscrever projetos, deverão adquirir o livro “Diagnóstico da 
População Idosa do Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina'', de forma gratuita na Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jaraguá do Sul. 
3.3. Os projetos apresentados deverão obrigatoriamente serem pautados nos dados do 
Diagnóstico da População Idosa do Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. 
3.4. Não é permitida a atuação em rede. 
 
4. DA CHANCELA AUTORIZATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
 
4.1. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDI) serão disponibilizados as 
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organizações da sociedade civil proponentes, por meio de captação integral dos recursos (chancela) 
necessários ao financiamento do projeto apresentado e aprovado nos termos deste Edital, tendo como 
base o § 1º do art.30 da Lei Municipal nº 7.292/2016, a saber: “Fica facultado ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa chancelar projetos, mediante edital específico que estabelecerá as normas 
gerais e específicas da chancela”, observado o seguinte: 
4.2. A chancela deve ser entendida como a autorização para captação de recursos através da renúncia 
fiscal, pelo proponente do projeto já aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 
segundo os procedimentos e critérios deste Edital. 
4.3. Os recursos captados na modalidade chancela, para execução do projeto, constituirão receita do 
FMDI. 
4.4. O proponente do projeto aprovado na modalidade chancela estará apto a captar recursos mediante 
certificado de chancela emitido pelo CMDI (ANEXO XIV) 
4.5. Os recursos captados em cada chancela, superior ou não ao valor apresentado no plano de trabalho, 
terão um percentual de 20% (vinte por cento) retido no FMDI, conforme Lei Municipal n° 7.292/2016. 
4.5.1. O plano de trabalho deverá contemplar no seu valor total, o valor equivalente a 20% (vinte por 
cento) que será destinado ao FMDI. 
4.5.2. O cálculo do percentual de 20% (vinte por cento) a ser revertido para a universalidade do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDI), deverá ser realizado por meio da multiplicação do valor 
da proposta por 1,25, conforme orientação abaixo: 
Valor para execução da proposta x 1,25 = Valor total a ser captado pela OSC 
Ex.: R$100.000,00 (valor para execução da proposta) x 1,25 = R$125.000,00 (valor total a ser captado 
pela OSC), sendo R$100.000,00 para execução da proposta e R$25.000,00 a ser revertido para a 
universalidade do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDI). 
4.5.3. O cálculo do percentual de 20% (vinte por cento) a ser revertido para a universalidade do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDI), caso não seja informado pela OSC, será inserido pela 
Comissão de Seleção e Julgamento do CMDI ao valor da proposta apresentada, após aprovação, na 
emissão do Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros. 
4.6. Na hipótese de captar recursos superiores ou inferiores ao valor apresentado para a execução do 
projeto, a OSC poderá fazer alterações no plano de trabalho. 
4.6.1. Havendo captação parcial ou superior de recursos para o projeto, o mesmo somente terá 
prosseguimento, caso a alteração do plano de trabalho atinja a finalidade proposta no objeto a ser 
financiado, e aprovado pela Comissão de Seleção e Julgamento do CMDI. 
4.7. Não há restrições quanto ao número de projetos selecionados para a modalidade de captação de 
recursos (chancela). 
4.8. Não há limite de valor por projeto para modalidade de captação de recursos (chancela), devendo os 
custos apresentados pela OSC serem compatíveis com  o objeto proposto. 
4.9 Havendo captação de recursos superior ao estimado no plano de trabalho, a sua alteração deverá ser 
exclusivamente para ampliar a capacidade de atendimento do projeto. 
 
 
5. DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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5.1. As decisões de aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, bem como, 
a aprovação e acompanhamento dos projetos voltados à pessoa idosa, financiados através deste recurso, 
são de competência exclusiva do colegiado do CMDI. 
5.2. Se o Termo de Fomento for celebrado com vigência plurianual ou firmado em exercício financeiro 
seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes. 
5.3. O exato valor a ser repassado dar-se-á em conformidade com o Termo de Fomento assinado, que 
observará o plano de trabalho apresentado pela OSC selecionada após a captação de recurso, sendo que 
a liberação dos recursos guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto da 
parceria. 
 
6. JUSTIFICATIVA DO EDITAL 
 
6.1. Justificativa para realização do objeto pretendido: 
Conforme a Lei Municipal nº 7.292/2016, art. 30, os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (FMDI) deverão ser aplicados de acordo com as reais demandas e prioridades, através do 
financiamento de ações relativas ao atendimento, promoção ou defesa dos direitos da pessoa idosa. 
Com base no Diagnóstico da População Idosa do Município de Jaraguá do Sul, realizado através de 
pesquisa por amostragem, financiada pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jaraguá do 
Sul, envolvendo 1645 pessoas idosas (10% das Pessoas Idosas do Município), observou-se a 
necessidade de estimular o protagonismo, autonomia e a proteção integral da Pessoa Idosa no Município, 
sendo assim, ressalta-se que por meio dos dados obtidos através do Diagnóstico, as Organizações da 
Sociedade Civil possam fomentar projetos com ações específicas à realidade da pessoa idosa, 
organizando também ações envolvendo campanhas socioeducativas com foco na conscientização e 
prevenção dos problemas identificados, assegurando à comunidade o acesso à informações, 
esclarecimentos e orientações, demonstrando um avanço no cuidado e amparo à pessoa idosa.  
O presente Edital se encontra nas normativas vigentes, atendendo uma necessidade específica e 
prioritária de projetos, que podem ser realizados pelas Organizações da Sociedade Civis, voltados 
exclusivamente à pessoa idosa, visto que o CMDI não financia projetos de políticas públicas básicas, 
apenas projetos inovadores e que atendam as reais demandas e necessidades advindas do público da 
Pessoa Idosa.  
 
7. DAS LINHAS DE ATUAÇÃO E METODOLOGIA DE TRABALHO 
  
7.1. O(s) projeto(s) abrange(m) o conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela Organização da 
Sociedade Civil, consoante inciso III-B, do art. 2º, da Lei Federal nº 13.019/2014, pautadas nos Direitos 
da Pessoa Idosa conforme a Lei Federal n° 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e 
dá outras providências, devendo as  propostas estarem fundamentadas nos dados presentes no 
Diagnóstico da População Idosa do Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina sendo identificadas de 
acordo com as seguintes linhas de atuação: 
7.1.1 Liberdade, Respeito e Dignidade: Objetivo: Projetos que incentivem a inserção social da Pessoa 
Idosa no meio em que convive, reconhecendo-o como sujeito ativo, detentor de direitos e deveres, de tal 
forma a conscientizar e capacitar a comunidade em geral a lidar com o processo de envelhecimento, 
respeitando a liberdade, o respeito e a dignidade da pessoa idosa, contrapondo a exclusão e negligência 
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sofrida. Meta: Dar condições a Pessoa Idosa de envelhecer num meio social que reconheça e resguarde 
seus direitos de liberdade e dignidade.  
7.1.2 Vida e Saúde: Objetivo: Projetos que possibilitem a promoção da saúde e longevidade através de 
medidas de conscientização, prevenção e tratamento de doenças recorrentes na terceira idade, com base 
no diagnóstico, bem como projetos que apresentem melhorias na rede de atendimento de saúde do 
Município. Meta: Garantir à Pessoa Idosa um processo de envelhecimento ativo, digno e saudável.  
7.1.3 Educação/Capacitação: Objetivo: Projetos que incentivem a aprendizagem continuada para as 
pessoas idosas tendo como foco  atividades de alfabetização, letramento, conhecimentos gerais e leitura. 
Meta: Fomentar o aperfeiçoamento intelectual aumentando assim a qualidade de vida, autonomia, 
sociabilidade, sentimento de utilidade, desenvolvimento pessoal e social da Pessoa Idosa, atendendo às 
especificidades, aos interesses e às novas demandas do público de Pessoas Idosas, assegurando-lhes o 
direito à Educação.  
7.1.4 Cultura, Esporte e Lazer: Objetivo: Projetos que incentivem a promoção do bem-estar físico e 
psicossocial da Pessoa Idosa por meio da prática de atividades físicas, tais como, a prática de esportes, 
práticas de relaxamento, exercícios de respiração, meditação, práticas ao ar livre etc, e por meio do 
incentivo à participação sociocultural da Pessoa Idosa na comunidade, de sua presença em espaços 
culturais, bem como a produção de atividades culturais pelas Pessoas Idosas. Meta: Proporcionar à 
Pessoa Idosa a garantia do bem-estar físico e psicossocial por meio da ocupação do seu tempo livre com 
atividades que sejam benéficas ao seu processo de envelhecimento, assegurando-lhes o direito à cultura, 
ao esporte e ao lazer.  
7.1.5 Convivência familiar e comunitária: Objetivo: Projetos que estimulem ações de convívio 
intergeracional e comunitário, promovendo a troca de experiências entre as pessoas idosas e jovens. 
Esses projetos devem trazer  formas de fortalecer o vínculo, o respeito e a troca de experiências entre as 
pessoas idosas e os jovens, a exemplo de proporcionar momentos de lazer e recreação, conversas e 
trocas de informações. Meta: Proporcionar às Pessoas Idosas o direito ao convívio intergeracional, 
estabelecendo elos geracionais e culturais que possibilitem um ambiente harmonioso e de valorização da 
pessoa idosa.  
7.1.6 Trabalho e profissionalização: Objetivo: Projetos que incentivem e propiciem a inserção de 
Pessoas Idosas no mercado de trabalho, respeitando as suas condições físicas e intelectuais, bem como 
projetos que oportunizem cursos de profissionalização e capacitação para que estimulem o 
desenvolvimento de novas habilidades e o aperfeiçoamento de potenciais. Meta: Fomentar o 
aperfeiçoamento intelectual aumentando assim a qualidade de vida, autonomia, sociabilidade, sentimento 
de utilidade, desenvolvimento pessoal e social das Pessoas Idosas, atendendo às especificidades e aos 
interesses do público da Pessoa Idosa. 
7.1.7 Autonomia da pessoa idosa: Objetivo: Projetos que possibilitem o resgate da autonomia da 
pessoa idosa, que estimulem o desenvolvimento do protagonismo pessoal, e a reconstrução da identidade 
pessoal e social da Pessoa Idosa, incentivando-o na busca de novos interesses, novas motivações e 
novos projetos de vida. Meta: Contribuir para a autonomia e qualidade de vida das pessoas idosas, bem 
como estimular a  efetiva participação social, empoderamento e protagonismo da Pessoa Idosa, 
garantindo o direito previsto na Lei Federal n°10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).  

7.2. A temática do Edital está de acordo com as reais demandas e prioridades para o atendimento à 
Pessoa Idosa, sendo que cada proposta deverá obedecer, no mínimo, uma linha de atuação. 
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7.3. Todas as propostas deverão contemplar, no mínimo, uma ação envolvendo campanhas 
socioeducativas de conscientização e/ou prevenção, dentro da linha de atuação escolhida.  
7.4. As OSCs deverão detalhar por meio do Plano de Trabalho ações específicas conforme a linha de 
atuação escolhida e suas respectivas metas. 
7.5. Em todas as linhas de atuação fica estabelecido como critério a garantia da  acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e Pessoas Idosas, de acordo com o Art. 24 da Lei Federal 
nº 13.019, de 2014. 
7.6. Quando a metodologia de trabalho depender da utilização de espaços e serviços de órgãos 
públicos ou privados, a OSC proponente deverá apresentar carta de anuência do órgão 
responsável, autorizando a execução do projeto com esta parceria. 
7.7. Em relação à faixa etária, serão consideradas Pessoas Idosas pessoas acima de 60 anos. 
 
8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
8.1. O prazo correspondente à execução integral do objeto da parceria é de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado mediante justificativa da OSC ou da administração pública, implicando em termos aditivos. 
 
9. DAS DESPESAS VEDADAS 
 
9.1. Além das condições estabelecidas neste Edital, é vedada a utilização dos recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jaraguá do Sul: 
9.2. Para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços 
determinados pela Lei que o instituiu. 
9.3. Para transferência sem a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 
9.4. São vedadas todas as despesas especificadas no art. 45 da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 
9.5. São vedadas as despesas com auto remuneração, conforme Prejulgado 801 do TCESC segundo o 
qual: “Em face dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e não havendo autorização legal 
ou regulamentar, entende-se vedada à prática de auto remuneração do proponente, ressalvados casos 
excepcionais em que se comprove que os serviços somente poderão ser executados por meio do trabalho 
pessoal e individual do próprio proponente.”  
9.6. É vedada a transferência de recursos entre os Certificados de Autorização para Captação de 
Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDI), inclusive entre 
Certificados da mesma Organização da Sociedade Civil. 
 
10. DAS DESPESAS PERMITIDAS (ANEXO IV) 
 
10.1. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, as despesas 
deverão ser apresentadas de forma detalhada, não podendo ser apresentadas apenas de forma global, 
sendo admitidas as despesas previstas no art. 46 da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 
10.2. A captação de recursos poderá ser realizada por profissionais contratados para este fim, desde que 
as despesas somadas não ultrapassem 10% (dez por cento) do valor total captado para execução do 
projeto, limitada ao teto de R$100.000,00 (cem mil reais mil reais), respeitados os requisitos constantes 
no Art. 63 do Decreto Municipal 11.528/2017, devendo a OSC justificar e comprovar a compatibilidade 
dos preços de mercado. 
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11. DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 
 
11.1. Para a celebração do termo de fomento, a OSC deverá atender aos requisitos previstos no art.33 e 
34 da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 
11.2.  Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da 
parceria (arts. 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de impedimento para a 
celebração da parceria (art. 39 da Lei  Federal nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa de julgamento dos 
projetos. 
 
12. DOS IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 
 
12.1. Ficará impedida de celebrar o Termo de Fomento a OSC que não tenha sua inscrição regular junto 
ao CMDI de Jaraguá do Sul e que não atenda aos requisitos do art. 39, da Lei Federal nº 13.019, de 2014, 
alterada pela Lei Federal n° 13.204/2015. 
 
13. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO 
 
13.1. A Comissão de Seleção e Julgamento é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 
chamamento público a ser constituída pelo CMDI na forma de Resolução, previamente à etapa de 
avaliação das propostas, observando ainda normas específicas do Conselho. 
13.2. Para composição da Comissão de Seleção e Julgamento deverão ser eleitos membros titulares e 
suplentes. 
13.3. O ato de designação da Comissão de Seleção e Julgamento será publicado em meio oficial de 
comunicação, com composição integral de conselheiros do CMDI, devendo participar pelo menos 01 (um) 
servidor efetivo do Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município, consoante art. 1º, caput, 
inciso VI-A do Decreto Municipal nº 11.528, de 15 de setembro de 2017. 
13.4. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção e Julgamento que tenha participado, 
nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, cooperado, 
dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou cuja 
atuação no processo de seleção configure conflito de interesse, nos termos do inciso III do art. 39 da Lei  
Federal nº 13.019 de 2014 e art. 13 caput do Decreto Municipal n.º 11.522/2017. 
13.5. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção e Julgamento não obsta a 
continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser 
imediatamente substituído pelo seu suplente, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, § 
1º a 3º, da Lei  Federal nº 13.019, de 2014). 
 
14. ETAPAS DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
14.1. A fase de seleção seguirá o seguinte cronograma: 

TABELA 1 - CRONOGRAMA 
Etapa Descrição da Etapa Cronograma da fase de seleção 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público xx/xx/xxxx 

2 Prazo limite para entrega das propostas de projeto pelas OSCs xx/xx/xxxx 
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3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de 
Seleção e Julgamento 

30 dias podendo ser prorrogável por mais 
30 dias  

4 Divulgação do resultado preliminar no site do CMDI e no DOM Um dia após etapa 3 
5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar 5 dias úteis após a publicação no DOM. 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção e Julgamento 5 dias úteis após a data limite para 
interposição de recursos. 

7 
Análise dos recursos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal para 
proferir decisão administrativa final daqueles não reconhecidos pela 
Comissão de Seleção e Julgamento  

5 dias úteis contados do recebimento do 
recurso pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal 

8 
Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção 
no site do CMDI e DOM, com divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver) 

02 dias úteis após a análise final dos 
recursos. 

 
14.2. A fase de seleção das propostas seguirá as seguintes etapas: 
 
14.2.1. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público 
14.2.1.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de Jaraguá 
do Sul, disponível na plataforma eletrônica do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/cmdi) e no Diário Oficial do Município, com prazo mínimo de 30 
(trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital, conforme art. 
35 do Decreto Municipal nº 11.528, de 15 de setembro de 2017. 
 
14.2.2. Etapa 2: Envio dos documentos pelas OSCs – Como e Onde devem ser entregues as 
propostas para seleção: 
 
14.2.2.1. Nesta etapa deverá ser entregue os seguintes documentos: 
14.2.2.1.1. Ofício conforme modelo do anexo I deste Edital;  
14.2.2.1.2. Declaração de Ciência e Concordância com o Edital, conforme modelo do anexo II deste Edital; 
14.2.2.1.3. Proposta conforme modelo do anexo III deste Edital, sendo necessário anexar junto a proposta 
a previsão de receitas e despesas, previsão de receitas e despesas, devendo incluir os elementos 
indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no 
mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser utilizadas cotações, 
tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços 
vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. No caso de cotações, a OSC 
deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações 
de sítios eletrônicos, desde que se identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Para 
comprovar a compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC poderá, se desejar, utilizar-se de 
ata de registro de preços vigente. 
14.2.2.1.4. Carta de anuência do órgão autorizando a execução do projeto, quando a metodologia de 
trabalho depender da utilização de espaços e serviços de órgãos públicos. 
14.2.2.2. Os documentos referentes a esta etapa deverão ser encaminhados ao Protocolo Geral da 
Prefeitura, protocolados como EDITAL CMDI/2022 até a data de xx/xx/2022, observado o horário de 
funcionamento para atendimento ao público do setor de Protocolo. 
14.2.2.3. Os três anexos e os documentos referentes a esta etapa também deverão ser 
encaminhados ao email conselho.idoso@jaraguadosul.sc.gov.br através de link de acesso do 
google drive. 
14.2.2.4. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim 
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como, não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícitos e formalmente solicitados 
pela administração pública municipal, por meio do CMDI. 
14.2.2.5. Somente serão avaliadas as propostas que forem protocoladas em conformidade com o 
estabelecido no item 14.2.2. Etapa 2, deste Edital. 
 
14.2.3. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas e critérios de julgamento 
14.2.3.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório, a Comissão de Seleção e Julgamento do CMDI, analisará 
as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e julgamento de cada proposta serão 
realizados pela referida Comissão, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento. 
14.2.3.2. A Comissão de Seleção e Julgamento terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do 
julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo 
ser prorrogado, por até mais 30 (trinta) dias, decisão esta que pode ser tomada pela comissão, conforme 
sua necessidade sem a deliberação em plenária do CMDI. 
14.2.3.3. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção e Julgamento poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro deste colegiado. 
14.2.3.4. A Comissão de Seleção e Julgamento poderá realizar, a qualquer tempo, durante a fase de 
seleção, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas 
entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões, podendo solicitar informações 
complementares que permitam uma análise mais adequada da proposta apresentada. Em qualquer 
situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 
14.2.3.5. Constatada a necessidade de diligências pela Comissão de Seleção e Julgamento, a OSC terá 
o prazo máximo de 48 horas para o envio das respostas necessárias a partir da notificação. 
14.2.3.6. É vedado incluir ou modificar quaisquer dados da proposta apresentada. 
14.2.3.7. As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento 
estabelecidos na Tabela 2 deste Edital. 
14.2.3.8. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 
apresentados no quadro a seguir: 

TABELA 2 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
Critérios de 
Julgamento Metodologia de Pontuação 

Pontuação 
Máxima por 

Item 

(A) Adequação da proposta 
aos objetivos do Edital. 

- Grau pleno da adequação (1,0 pontos)  
- Grau satisfatório da descrição (0,5 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0) 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da 
proposta, por força do art. 16, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 
2016. 

1,0 

(B) Descrição da realidade 
objeto da parceria e do nexo 
entre essa realidade e a 
proposta apresentada. 
 

- Grau pleno da descrição (1,0 pontos)  
- Grau satisfatório da descrição (0,5 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0) 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da 
proposta, por força do art. 16, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 
2016. 

1,0 

(C)  As atividades exercidas 
pela Instituição proponente têm 
relação com o objeto proposto 
pelo projeto. 

 - Grau pleno de atendimento (1,0 pontos)  
- Grau satisfatório de atendimento (0,5 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da 
proposta, por força do art. 16, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 
2016. 

1,0 
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(D) Procedimentos 
metodológicos (metodologia 
coerente com o objetivo geral e 
específico da proposta 
apresentada). 

 Grau pleno de atendimento (1,0 pontos)  
- Grau satisfatório de atendimento (0,5 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 

1,0 

(E) A justificativa tem coerência 
com o objeto da parceria. 

 Grau pleno de atendimento (1,0 pontos)  
- Grau satisfatório de atendimento (0,5 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 

1,0 

(F)Formas de mensuração dos 
indicadores são tangíveis, 
definidas de modo que sua 
medição e interpretação não 
deixem margem às dúvidas. 

 Grau pleno de atendimento (1,0 pontos)  
- Grau satisfatório de atendimento (0,5 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 

1,0 

(G)Indicadores coerentes com 
os objetivos e metas. 

 Grau pleno de atendimento (1,0 pontos)  
- Grau satisfatório de atendimento (0,5 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 

1,0 

(H) Estabelece prazos em 
consonância com os objetivos e 
metas. 

 Grau pleno de atendimento (1,0 pontos)  
- Grau satisfatório de atendimento (0,5 pontos) 
-O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 

1,0 

(I) As metas estão compatíveis 
com o cronograma de 
execução. 

Grau pleno de atendimento (1,0 pontos)  
- Grau satisfatório de atendimento (0,5 pontos) 
-O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 

1,0 

(J) A proposta apresenta 
impacto social relevante 

Grau pleno de atendimento (1,0 pontos)  
- Grau satisfatório de atendimento (0,5 pontos) 
-O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 

1,0 

Pontuação Máxima Global 10,0 
14.2.3.9. A falsidade de informações nas propostas, deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo 
ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a OSC proponente e comunicação do fato às 
autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. 
14.2.3.10. Critérios de eliminação dos projetos: 
14.2.3.10.1. Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 
14.2.3.10.2. Que recebem nota “zero” em algum dos critérios de julgamento;  
14.2.3.10.3. Que estejam em desacordo com o Edital; ou 
14.2.3.10.4. Cujo orçamento caracterize superfaturamento/valores acima do mercado. 
14.2.3.10.5. Serão rejeitadas propostas desacompanhadas de cotações de preços ou pesquisas 
realizadas para as compras e contratações como referência dos preços, cabendo à OSC comprovar a 
compatibilidade de custos, praticados no mercado, em conformidade com o artigo 22 da Lei nº 
13.019/2014. 
14.2.3.11. As propostas serão selecionadas de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 
2 do item 14.2.3.8, assim considerada a média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros 
da Comissão de Seleção e Julgamento, em relação a cada um dos critérios de julgamento. 
 
14.2.4. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar 
14.2.4.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção em página do 
sítio eletrônico oficial do Município de Jaraguá do Sul, por meio da plataforma eletrônica do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, iniciando-se o prazo para recurso. 
 
14.2.5. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar 
14.2.5.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 
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14.2.5.2. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar 
recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação da decisão, ao colegiado 
que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será reconhecido o recurso interposto fora do prazo. 
14.2.5.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa 
de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos custos. 
 
14.2.6. Etapa 6: Análise dos recursos  
14.2.6.1. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção e Julgamento poderá reconsiderar sua decisão no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
14.2.6.2. Os recursos que não forem reconhecidos pela Comissão de Seleção e Julgamento para 
Chamamento Público no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, serão encaminhados, 
apensados ao processo que originou o recurso, para o Chefe do Poder Executivo que emitirá decisão 
administrativa final. 
14.2.6.3. Não caberá novo recurso da decisão administrativa proferida pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 
14.2.6.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se 
iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução 
do processo de seleção. 
 
14.2.7. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver) 
14.2.7.1. Após o julgamento dos recursos, o CMDI deverá homologar e publicar as decisões recursais 
proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção, em seu site e no Diário Oficial do Município, 
convocando a Organização da Sociedade Civil selecionada. 
14.2.7.2. A homologação do resultado definitivo da fase de seleção, não gera direito para a OSC à 
celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei Federal  nº 13.019, de 2014), devendo a entidade cumprir com 
as etapas referentes à fase de celebração. 
 
15. DA FASE DE CELEBRAÇÃO - ETAPAS E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DA PARCERIA 
 
15.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 

TABELA 3 - ETAPAS 
Etapa Descrição da Etapa 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação da documentação prevista no item 15.2 deste Edital 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos 
(vedações) legais 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário 
4 Emissão de parecer de órgão técnico 
5 Emissão de parecer de órgão jurídico  
6 Divulgação do resultado definitivo para habilitação ao certificado de chancela 
7 Emissão do certificado de chancela 
8 Período de captação dos recursos pela OSC 

9 Período para ajustes no plano de trabalho e protocolo dos documentos atualizados previstos no item 15.4 deste 
Edital. 

10 Análise do plano de trabalho e documentos atualizados. 
11 Assinatura do termo de fomento  
12 Publicação do extrato do termo de fomento no Diário Oficial do Município – DOM 
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15.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação da documentação.  
15.2.1. Para a celebração da parceria, o CMDI convocará a OSC selecionada para, no prazo de 15 
(quinze) dias corridos a partir da convocação, apresentar o anexo IV - Plano de Trabalho e a 
documentação exigida para comprovação dos requisitos para a celebração da parceria e de que não 
incorre em impedimentos legais, que serão verificados por meio dos seguintes documentos: 
 
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, esta última do local da sede 
da Organização da Sociedade Civil; 
c) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e 
de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta 
comercial; 
d) cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
e) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da 
Carteira de Identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) de cada um deles; 
f) comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no endereço por ela declarado; 
g) comprovação de que a Organização da Sociedade Civil possui experiência prévia, com efetividade, do 
objeto da parceria ou de natureza semelhante, nos termos da alínea "b", do inciso V, do artigo 33, da Lei 
Federal Nº 13.019/2014, de 31/07/2014, e alterações, que poderá ser realizado mediante declaração, 
assinada pelo responsável pela Organização da Sociedade Civil, podendo anexar documentos; 
h) comprovação de que a Organização da Sociedade Civil possui instalações e outras condições 
materiais, inclusive quanto à salubridade e segurança, quando necessárias para a realização do objeto e 
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento da atividade ou projeto, nos termos da alínea 
"c", do inciso V, do artigo 33, da Lei Federal Nº 13.019/2014, de 31/07/2014, e alterações, ou previsão de 
contratar ou adquirir com recursos da parceria, que poderá ser realizado mediante declaração, assinada 
pelo responsável pela Organização da Sociedade Civil, podendo anexar documentos, conforme anexo IX 
do Edital 
i) declaração, assinada pelo responsável pela Organização da Sociedade Civil, no sentido de que esta 
possui tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ/MF, nos termos da alínea 
"a", do inciso V, do artigo 33, da Lei Federal Nº 13.019/2014, de 31/07/2014, e alterações, conforme anexo 
VI do Edital; 
j) Declarações previstas nos anexos deste Edital. 
 
15.2.2. Serão consideradas regulares as certidões de débitos positivos com efeito de negativas obtidas 
pelas OSCs junto às instituições públicas. 
15.2.3. As OSCs ficarão dispensadas de apresentar as certidões negativas, ou positivas com efeitos de 
negativas que estiverem vencidas no momento da análise, desde que estejam disponíveis 
eletronicamente. 
15.2.4. No período entre a apresentação da documentação prevista nesta etapa e a assinatura do 
instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa 
prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências 
previstos para celebração. 
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15.2.5. Os documentos desta Etapa deverão ser encaminhados ao Protocolo Geral da Prefeitura, 
protocolados como EDITAL CMDI/2022, observado o horário de funcionamento para atendimento ao 
público do setor de Protocolo. 
 
15.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não 
incorre em impedimentos (vedações) legais. 
15.3.1. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, caso a OSC convidada 
aceite celebrar a parceria, ela será convocada pelo CMDI e em seguida, proceder-se-á à verificação dos 
documentos. 
15.3.2. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do atendimento, 
pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não incorre em impedimentos 
legais e cumprimento de demais exigências descritas na etapa anterior.  
15.3.3. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de parcerias, a 
administração pública municipal poderá consultar o Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 
Impedidas junto à Secretaria Municipal da Transparência e Integridade Pública, o Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos – CADICON e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para verificar se há informação 
sobre ocorrência impeditiva à referida celebração, se possível. 
 
15.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário  
15.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento que 
impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, no prazo de 
15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria. 
15.4.2.  Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, será 
solicitado a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da 
data de recebimento da solicitação apresentada. 
15.4.3. A aprovação do plano de trabalho e da documentação não gerará direito à celebração da parceria. 
 
15.5. Etapa 4: Emissão de Parecer de órgão técnico e jurídico  
15.5.1. A emissão de parecer de órgão técnico e jurídico se dará em conformidade com os  incisos I e II 
do art.47 do Decreto Municipal n° 11.528/2017. 
 
15.6. Etapa 5: Homologação e Publicação do Resultado Definitivo  
15.6.1. Após a emissão dos pareceres dos órgãos técnico e jurídico será publicado o resultado definitivo 
para habilitação ao recebimento do certificado de chancela. 
15.6.2. A administração pública divulgará o resultado definitivo do processo de habilitação para certificado 
de chancela em página do sítio eletrônico oficial do Município de Jaraguá do Sul, disponível na plataforma 
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/cmdi) e no 
Diário Oficial do Município. 
 
15.7. Etapa 6: Emissão de certificado de chancela (ANEXO XIV) 
15.7.1. Após a emissão do parecer jurídico será emitido o certificado de chancela, documento que habilita 
a OSC, devidamente inscrita no CMDI, a captar recursos junto a pessoas físicas e jurídicas para o projeto 
previamente aprovado. 
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15.8. Etapa 7: Período de Captação de recursos pela OSC 
15.8.1. A OSC terá o período de 02 (dois) anos para captar recursos, a partir do recebimento do certificado 
de chancela, não podendo este prazo ser prorrogado. 
 
15.9. Etapa 8: Período para ajustes no plano de trabalho e entrega dos documentos atualizados 
após captação de recursos 
15.9.1.  A OSC deverá protocolar, no protocolo geral da Prefeitura, as alterações do plano de trabalho, no 
prazo máximo de 30 dias após o período final de captação de recursos. 
15.9.2. Após a análise da alteração do plano de trabalho, o CMDI convocará a OSC para apresentar os 
documentos atualizados. 
15.9.3. Havendo alterações no plano de trabalho a OSC deverá apresentar  justificativa. Não serão aceitas 
alterações nos itens de objeto e objetivos previstos no plano de trabalho. 
 
 
15.10. Etapa 9: Da análise do plano de trabalho e documentos atualizados após captação de 
recursos 
15.10.1. A Comissão de Seleção e Julgamento determinada pelo CMDI realizará a análise do plano de 
trabalho apresentado comparando-o com a versão protocolada na fase de celebração, assim como, a 
análise da documentação vigente, emitindo parecer. 
15.10.2. Caberá à plenária do CMDI apreciar o parecer da Comissão de Seleção e Julgamento, habilitando 
ou não a OSC ao recebimento dos recursos captados. 
 
15.11. Etapa 10: Publicação do extrato do termo de fomento no Diário Oficial do Município 
15.11.1. Após assinado, o Termo de Fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 
respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei  Federal nº 
13.019, de 2014). 
 
16. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
16.1. Os recursos orçamentários para o presente Edital será (ão): 

Classif. 
Funcional 

Programática 

Projeto/Atividade/Ação Descrição da 
natureza da 

Despesa 

Dotação 
orçamentári

a  

Recursos 

10.002.08.241.08
54.2803  

 

Manutenção das Ações 
previstas na Lei 

Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa 

3.3.90.00.00 -  
Aplicações diretas de 

Custeio 

Despesa 357 
 

0.1.06.0419/0.306.041
9  

Próprios/Doações  

10.002.08.241.08
54.2803  

 

Manutenção das Ações 
previstas na Lei 

Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa 

4.4.90.00.00 -  
Aplicações diretas de 

Investimentos 

Despesa 358 
 

0.1.06.0419/0.306.041
9 

Próprios/Doações  

16.2.  Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, 
o CMDI indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1236

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
E HABITAÇÃO 
SETOR DE CONTROLE SOCIAL 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDI 
LEI MUNICIPAL Nº 7.292/2016 
 

Rua Walter Marquardt, 1111  |  Barra do Rio Molha  |  Jaraguá do Sul - SC 
CEP: 89259-565  |  Telefone: (47) 3374-2772  |  E-mail: conselho.idoso@jaraguadosul.sc.gov.br   

19 

orçamentos dos exercícios seguintes. 
16.3. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará consonância 
com as metas da parceria, exceto nos casos observados no disposto do art. 48 da Lei Federal nº 13.019, 
de 2014. 
16.4. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos efetuados com recursos da parceria, 
a OSC deverá observar o termo de fomento, plano de trabalho e a legislação vigente, em especial o 
disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 
16.5. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao FMDI por 
ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, no prazo improrrogável de trinta dias, 
conforme os termos do art. 52 da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 
16.6. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, 
respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniências 
administrativas. A etapa de seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o 
instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao 
repasse financeiro. 
 
17. DA CONTRAPARTIDA 
 
17.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada. 
 
18. DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA PELA OSC 
 
18.1 A conta bancária reservada à movimentação dos recursos será aberta pela (s) OSC (s) somente 
após concluída a fase de celebração para firmar a parceria e destinar-se-á exclusivamente a transações 
correspondentes a esta última, devendo a conta estar ativa para o efetivo recebimento de recursos. 
18.2. A OSC terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para regularização da conta bancária. 
18.3. Caso a OSC não cumpra com os prazos estabelecidos neste Edital para regularização da conta 
bancária, poderá o Termo de Fomento ser encerrado, por meio de parecer a ser emitido pela comissão 
de monitoramento e avaliação da parceria juntamente com o gestor da mesma, após a aprovação da 
plenária do CMDI. 
 
19. DA DIVULGAÇÃO DA PARCERIA PELA OSC 
 
19.1. É obrigatoriedade da OSC selecionada divulgar a parceria, observando o disposto no art.95 do 
Decreto Municipal nº 11.528/2017, de acordo com os seguintes critérios: 
19.1.1. Inserir o nome e a logomarca do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa nas peças de divulgação institucional, na identificação do objeto 
da parceria e dos produtos a eles vinculados, de acordo com o padrão disponibilizado pelo CMDI.  
19.1.2. Participar de ações de divulgação dos resultados dos projetos financiados, em conformidade com 
deliberação do CMDI (audiências públicas, plenárias, entre outros eventos), sempre que este solicitar, 
como forma de prestação de contas à comunidade de Jaraguá do Sul. 
19.1.3. Mencionar a origem dos recursos financeiros obtidos em suas divulgações (imprensa falada, 
escrita, virtuais, placas, impressos, panfletos, reuniões, apresentações em eventos, entre outros), 
especificando que o projeto é financiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDI.  



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1237

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
E HABITAÇÃO 
SETOR DE CONTROLE SOCIAL 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDI 
LEI MUNICIPAL Nº 7.292/2016 
 

Rua Walter Marquardt, 1111  |  Barra do Rio Molha  |  Jaraguá do Sul - SC 
CEP: 89259-565  |  Telefone: (47) 3374-2772  |  E-mail: conselho.idoso@jaraguadosul.sc.gov.br   

20 

19.1.4. Ao inscrever a proposta, a OSC concorda com a utilização gratuita, pelo CMDI, de seu nome, voz, 
imagem e trabalho escrito para divulgação em qualquer meio de comunicação, independente de qual seja 
sua forma, desde que relacionada ao projeto do FMDI. 
19.1.5. A Organização da Sociedade Civil deverá divulgar, na rede mundial de computadores e em locais 
visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias 
celebradas com a Administração Pública Municipal, contemplando todas as informações exigidas nos 
incisos de I a V do § 1º do art.94 do Decreto Municipal nº 11.528/2017. 
19.1.6. A divulgação, na rede mundial de computadores, dar-se-á, preferencialmente, por meio do site da 
Organização da Sociedade Civil e, na hipótese de inexistência do sítio eletrônico, em blog, redes sociais, 
ou outros. 
19.1.7. A obrigação de divulgação da parceria em locais visíveis poder-se-á dar por meio da fixação da 
íntegra do Plano de Trabalho no Quadro de Avisos da Organização da Sociedade Civil. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de Jaraguá do 
Sul e na plataforma eletrônica do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa na 
(https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/cmdi), com prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das 
propostas, contado da data de publicação do  Edital.  
20.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dias) da data 
limite para envio das propostas na fase de seleção, por petição dirigida e protocolada setor de protocolo 
geral da sede da Prefeitura de Jaraguá do Sul, situado à Rua Walter Marquardt nº 1.111, Barra do Rio 
Molha.  
20.3. As respostas às impugnações caberá a mesa diretora do CMDI.  
20.4. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus 
anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 05 (dias) dias da data limite para envio 
da proposta, pelo endereço eletrônico conselho.idoso@jaraguadosul.sc.gov.br ou junto ao setor de 
protocolo da sede da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Os esclarecimentos serão prestados pelo 
CMDI. 
20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As 
respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de 
Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
20.6. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos, 
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente 
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 
20.7.  O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDI resolverá os casos omissos e as 
situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem 
a administração pública. 
20.8. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo 
ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 
natureza. 
20.9. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta 
apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1238

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
E HABITAÇÃO 
SETOR DE CONTROLE SOCIAL 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDI 
LEI MUNICIPAL Nº 7.292/2016 
 

Rua Walter Marquardt, 1111  |  Barra do Rio Molha  |  Jaraguá do Sul - SC 
CEP: 89259-565  |  Telefone: (47) 3374-2772  |  E-mail: conselho.idoso@jaraguadosul.sc.gov.br   

21 

competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta 
da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do 
instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei Federal nº 
13.019, de 2014.  
20.10. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela 
legislação vigente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico e jurídico, 
as designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação 
orçamentária para execução da parceria. 
20.11.  A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste 
Chamamento Público. 
20.12. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas 
à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, 
não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública. 
20.13. É vedada, na vigência do termo de fomento, a celebração de nova parceria com a mesma OSC e 
com idêntico objeto, considerando todos os seus elementos, o cronograma de execução, o plano de 
aplicação de recursos do plano de trabalho, o objeto da parceria e as metas a serem alcançadas. 
20.14. Os recursos destinados para projetos aprovados com autorização para captação de recursos serão 
mantidos na conta específica do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, garantindo o repasse 
para a OSC indicada, desde que cumprido os requisitos formais para formalização da parceria definidos 
neste Edital e na legislação aplicável. 
20.15. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando 
houver durante toda a fase de celebração da parceria até a assinatura do termo de fomento. 
 
21. CONSTITUEM ANEXOS DO PRESENTE EDITAL, DELE FAZENDO PARTE INTEGRANTE: 
Anexo I – Modelo de Ofício para entrega dos documentos para habilitação 
Anexo II – Modelo da Declaração de Ciência e Concordância 
Anexo III – Modelo de proposta 
Anexo IV - Despesas permitidas  
Anexo V –  Modelo de Plano de Trabalho 
Anexo VI – Modelo de Declaração Dirigentes 
Anexo VII – Modelo de Declaração de comprovação de tempo de existência da OSC 
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Adimplência às Tipificações da Lei  Federal 13.019/2014 
Anexo IX– Declaração sobre Capacidade Técnica, Operacional e Condições Materiais da OSC  
Anexo X – Declaração de Abertura de Conta Corrente;  
Anexo XI – Declaração de Requisitos Estatutários; 
Anexo XlI – Declaração de Atendimento da Divulgação da Parceria na Internet; 
Anexo XlIl – Declaração do Destinador; 
Anexo XIV – Certificado de Chancela;  
Anexo XV – Modelo de Minuta do Termo de Fomento. 
Este Edital e seus Anexos estão disponíveis para consulta e impressão no sítio oficial da 
Administração Pública Municipal, no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/cmdi 
 

Jaraguá do Sul, ___/____/____. 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1239

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
E HABITAÇÃO 
SETOR DE CONTROLE SOCIAL 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDI 
LEI MUNICIPAL Nº 7.292/2016 
 

Rua Walter Marquardt, 1111  |  Barra do Rio Molha  |  Jaraguá do Sul - SC 
CEP: 89259-565  |  Telefone: (47) 3374-2772  |  E-mail: conselho.idoso@jaraguadosul.sc.gov.br   

22 

 
 

______________________________________ 
NIURA SANDRA DEMARCHI DOS SANTOS 

Ordenador do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
 
 
 

______________________________________ 
STÉLIO JOÃO RODRIGUES 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
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ANEXO I 

MODELO DE OFÍCIO 
 

A Entidade _______________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ ___________________________________________________________, com o endereço 
___________________________________________________________, representada pelo seu 
Presidente/Representante Legal Sr(a) ________________________, abasico assinado, portador da 
Cédula de Identidade RG nº _________________________, e do CPF nº 
____________________________, a fim de participar do Edital de Chamamento Público nº 
01/2022/CMDI/JS, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jaraguá do Sul - CMDI/JS, 
vem apresentar o envelope com os documento de habilitação (contendo a documentação indicada no item 
14.2.2. Etapa 2 do Edital), referente ao Projeto 
___________________________________________(Nome do Projeto). 

 
 

Jaraguá do Sul, __/__/____. 
 
 
 

_______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
 

Declaro que a Organização da Sociedade Civil [identificação] está ciente e concorda com as disposições 
previstas no Edital de Chamamento Público n° 01/2022/CMDI/JS e em seus anexos, bem como que se 
responsabiliza, sob as penas da lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 
apresentados durante o processo de seleção. 

 
 
 

Jaraguá do Sul, __/__/____. 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto: 

Selecione em qual linha de atuação a proposta está inserida:  
(   ) Liberdade, respeito e dignidade; 
(   ) Vida e saúde; 
(   ) Educação; 
(   ) Cultura, Esporte e Lazer; 
(   ) Convivência familiar e comunitária; 
(   ) Trabalho e profissionalização; 
(   ) Inclusão digital; 
(   ) Autonomia da pessoa idosa. 
 

Período de execução: 

Valor Total do Projeto: 

2 – INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

Nome: 

CNPJ: 

Site: 

3 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome do representante legal: 

Nº do RG/ órgão expedidor: 

Nº do CPF: 

Cargo: Mandato de diretoria: (dia, mês ano): __/__/____ 
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Endereço: 

Bairro:       

CEP: 

Telefones: 

E-mail: 

4 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: 

Formação/Cargo: 

Nº do registro no Conselho Profissional: 

Telefones:   

 E-mail: 

5 – OUTROS PARTÍCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execução deste Projeto) 

Nome: 

CPF: 

Endereço:      

CEP: 

6 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE/DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

Neste item deve-se fazer a descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser 
demonstrado o nexo entre a situação atual e as metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas 
com as atividades e projetos que serão executados, bem como as razões que justifiquem a celebração 
do instrumento. Indique os problemas que atingem o público beneficiário do projeto, dentro da realidade 
da OSC, que a proposta ajudará a enfrentar e/ou prevenir. (Art. 19 – Lei  Federal 13.019/2014) 

7 – OBJETO DA PARCERIA (deverá estar embasado na descrição da realidade, contendo impacto 
social). 

7.1 Objetivo Geral (O objetivo geral é um alvo que se pretende atingir e sua definição é uma das partes 
mais importantes no desenvolvimento do projeto, deve estar relacionado a situação problema que se 
deseja enfrentar com a execução do objeto). 
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7.2 Objetivos Específicos (Os objetivos específicos são as etapas fundamentais para se alcançar o 
objetivo geral. O número de objetivos específicos deve ser o necessário para atingir o objetivo geral. Os 
objetivos devem ser iniciados por um verbo no infinitivo). 

8 – PÚBLICO ALVO 

8.1 Quem são os beneficiários diretos esperados para esse projeto? 

8.2 Quantidade prevista de beneficiários diretos: 

8.3 Perfil dos beneficiários diretos do projeto: (Aponte características que serão relevantes para a 
seleção e/ou atendimento no projeto) 

8.4 Critérios e/ou procedimentos previstos para o ingresso dos beneficiários no projeto. (Se houver 
estratégia de busca ativa, comente) 

8.5 Quais órgãos, entidades ou serviços do Sistema de Garantia de Direitos ou da rede de atendimento 
local poderão encaminhar os beneficiários para o projeto, caso exista essa possibilidade? 

8.6 Quem são os beneficiários indiretos esperados no projeto? 

8.7 Quantidade prevista de beneficiários indiretos: 

8.8 Perfil dos beneficiários indiretos do projeto: (Aponte características desse público) 

9- ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA 

Descrever de forma clara e objetiva, a área de atuação do projeto (Onde será realizado? Em quais 
bairros e regiões de Jaraguá do Sul? Descreva as características dos territórios ou comunidades que 
serão alcançados pelas ações do projeto) 
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11 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

(Deve expor os argumentos e as considerações sobre as necessidades que justificam a 
realização das ações/atividades propostas, inclusive com informações da realidade, indicando 
como irá contribuir para a mudança da situação problema apresentada. É a justificativa que 
fundamenta a proposta). Identifique as lacunas e fragilidades do Sistema de Garantia de 
Direitos e/ou rede de atendimento que a proposta ajudará a minimizar ou superar. 

12 - METODOLOGIA/ ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Descreva os marcos legais e/ou os princípios teóricos ou metodológicos que orientarão a 
execução do projeto. (Deve descrever os métodos de como serão realizadas as 
ações/atividades, incluindo as estratégias, técnicas e os procedimentos detalhados para a sua 
execução. É a maneira pela qual os objetivos serão alcançados. Havendo parceiros envolvidos 
diretamente na realização do projeto deve-se explicitar sucintamente como ocorrerá a 
participação de cada um). 

13 – RESULTADOS ESPERADOS 

13.1 Indique os resultados ou transformações que o projeto poderá trazer para os beneficiários 
do projeto; 

13.2 Indique os resultados ou transformações que o projeto poderá deverá trazer para o 
Sistema de Garantia de Direitos ou da rede de atendimento local; 

13.3 Indique o impacto social que o projeto deverá trazer para os beneficiários do projeto; 

14 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e avaliação apontam/descrevem a maneira como a instituição pretende 
acompanhar o desenvolvimento do projeto, o alcance dos objetivos, dos resultados, a execução 
das atividades no tempo planejado, os recursos previstos, os resultados do projeto, enfim, todo 
o processo de implantação do projeto. Os resultados de monitoramento e avaliação sinalizam 
se o projeto está rumo ao planejado ou se requer alguma adaptação, ajustes ou melhorias. 
Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do objeto 
- Quais instrumentais a OSC utilizará para monitorar e avaliar o desenvolvimento da proposta 
e os resultados quantitativos e qualitativos? (relatórios, pesquisa de satisfação, índice de 
adesão à proposta, entre outros). 
- Qual a periodicidade da aplicação destes instrumentais? 

15 – RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
Natureza da despesa Total Mensal 

R$ 
Total Anual 

R$ 
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Especificações 

Material de Consumo (custeio)   

Material Permanente - Despesas 
de Capital (Investimento) 

  

Recursos Humanos   

Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física 

  

Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica 

  

Recursos indiretos - Captação de 
recurso 

  

Total: R$   
 

16 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Mensurar o valor para cada item, as despesas 
correntes, com exceção dos recursos humanos) 

Qtd Especificação (Despesas Correntes) Valor Mensal Valor Anual 

    

Subtotal   

 

Qtd Especificação (Despesas de capital) Valor Mensal Valor Anual 

    

 
Subtotal 

  

 

Qtd Especificação (Recursos Indiretos) Valor Mensal Valor Anual 

 - Captação de recurso   

 
Subtotal 

  

 

17 – Detalhamento das despesas de Recursos Humanos (informar toda a composição da 
equipe de profissionais que será remunerada com o valor da parceria) 
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Item Especificação 
(formação 

profissional) 

Função no 
Projeto 

Nº de 
horas/mês 

Vínculo (CLT – 
holerite; contrato 

de estágio) 

Remuneração 
Mensal 

 

      

      

Subtotal R$ 

 

Necessário anexar junto a proposta a previsão de receitas e despesas, devendo incluir os 
elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os 
preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, 
podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações 
especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de informação 
disponíveis ao público. No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços 
de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde 
que se identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Para comprovar a 
compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC poderá, se desejar, utilizar-se de ata 
de registro de preços vigente. 

 
 

Jaraguá do Sul, __/__/____. 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 
DESPESAS PERMITIDAS 

 
NATUREZA DESCRIÇÃO 

 
Vencimentos e Vantagens Fixas - 

Pessoal 

Despesas com vencimentos; Salário Pessoal de 
Funcionário; Gratificação; Adicional insalubridade; 
Adicional Noturno; Adicional de 1/3 salário; Adicional de 
férias; Gratificações Variáveis de acordo com Plano de 
Remuneração da Instituição 

Obrigações Patronais Despesas com encargos que a instituição possui por ser 
empregadora tais como FGTS, Previdência e outros 
encargos ligados a Pessoal 

Indenizações e Restituições 
Trabalhistas 

Despesas resultantes de pagamento efetuado a 
empregados decorrente do encerramento de contrato 
trabalhista inclusive férias, aviso prévio e contribuições que 
incidem sobre o depósito do FGTS 

Material de Consumo Despesas com materiais de consumo de uso imediato 
como: combustível; gás; material de cama, mesa e banho; 
uniformes; tecidos; aviamentos; material para escritório; 
material elétrico e eletrônico; material didático e 
pedagógico; material para esporte e lazer; material para 
áudio; vídeo e foto; material para utilização em gráfica; 
material de tecnologia da informação; medicamento; 
material hospitalar e odontológico; material de limpeza e 
higienização; material de higiene pessoal; material para 
manutenção de bens e imóveis; material de proteção e 
segurança; peças e acessórios para outros equipamentos 
e materiais; gêneros de alimentação; material de copa e 
cozinha e materiais para festividades e homenagens; 
material cultural e artístico; material musical; ferramentas 
em geral. 

Premiações Culturais, artísticas, 
científicas, acadêmicas e 

desportivas  

Despesas com premiações, medalhas, condecorações e 
troféus. 

Serviços de Consultoria Despesas decorrentes de contratos com Pessoas Físicas 
e Jurídicas nas áreas de consultoria técnica; auditorias  
consultoria financeira; Jurídica; assessoria de gestão de 
Projetos; Assessoria de Prestação de Contas; Assessoria 
de Captação de Recursos; consultoria contábil; consultoria 
de gestão de indicadores e processos; e assessoria de 
elaboração de projetos; Consultoria de marketing; 
consultoria de educação e treinamento; e seus respectivos 
encargos. 
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Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física 

Despesas de serviço prestado por pessoas físicas tais 
como: serviços técnicos especializados; estagiários; fretes; 
locação de imóveis; apoio a eventos; palestrantes; 
conferencistas e expositores; manutenção e conservação 
de equipamentos; manutenção e conservação de veículos; 
manutenção e conservação de imóveis; serviço de limpeza 
e conservação; serviços de comunicação em geral; 
serviços médicos e odontológicos; serviços de apoio 
administrativo; serviços técnicos e operacionais; serviço de 
vídeo; foto e áudio; serviços artísticos; serviços 
hospitalares; serviços esportivos e serviços assistenciais; 
Serviços de educação e treinamento; Serviços de software 
e hardware; Serviços de tecnologia da informação; 
Serviços de plataformas digitais; Serviços de promoções 
de campanhas; Serviços de Marketing e marketing digital, 
Serviços ambientais; e seus respectivos encargos. 

Locação de Mão de obra Despesas com serviços prestados por pessoas jurídicas 
tais como: limpeza e higienização; portaria; vigilância 
ostensiva e outros contratos de serviços que especifique 
quantidade de pessoal disponibilizado para serviço e seus 
respectivos encargos. 

Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica 

Despesas decorrentes de prestação de Serviço de 
pessoas jurídicas, tais como: Tarifa de energia (luz); 
internet; água; gás e esgoto; serviços de comunicação; 
serviços de produção e mídia; serviços de campanhas; 
fretes (transporte); locação de imóveis; despesas de 
condomínio; tributos à conta do locatário; locação de 
equipamentos e materiais permanentes; manutenção e 
conservação de imóveis, veículos e bens duráveis, 
seguros em geral; serviços de higiene e limpeza; serviços 
gráficos; manutenção de equipamentos; fornecimento de 
alimentação preparada ex: coffee Break; serviços de 
transporte; serviços médicos odontológicos; serviços 
hospitalares; serviços de assistência em saúde; Serviços 
musicais; Serviços áudio visuais; Serviços esportivos; 
Serviços técnico assistenciais; Serviços técnicos; Serviços 
administrativos; Serviços de educação e treinamento; 
Serviços de software e hardware; Serviços de tecnologia 
da informação; Serviços de plataformas digitais; Serviços 
de promoções de campanhas; Serviços de Marketing e 
marketing digital; Serviços ambientais; e seus respectivos 
encargos. 

Obrigações Tributárias e 
contributivas 

Despesas decorrentes do pagamento de tributos e 
contribuições sociais e econômicas (IR IPTU, IPVA, Taxas 
de limpeza, COFINS, PIS PASEP e semelhantes). 
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Obras Reformas e instalações Despesas decorrentes de obras, reformas, construções, 
manutenções e alterações prediais de pequeno, médio e 
grande porte, incluindo material, mão de obra, projetos 
arquitetônicos, projetos de engenharia, despesas com 
taxas de liberação de obra, custos de infra estrutura, 
despesas com isolamento, despesas com segurança de 
obra, Despesas com logística de Obra, Despesas de 
segurança e Despesas com Limpeza de obra e seus 
respectivos encargos. 

Equipamentos e Material 
Permanente 

Despesas decorrentes da aquisição de material 
permanente tais como: equipamentos de áudio, vídeo e 
foto, aparelhos e utensílios domésticos, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, instrumentos musicais, equipamentos 
musicais e culturais, equipamentos de tecnologia da 
informação, mobiliário em geral, veículos, equipamentos 
médicos hospitalares, equipamentos odontológicos, 
equipamentos esportivos, equipamentos de lazer, 
Equipamentos e materiais permanentes de educação e 
treinamentos, equipamentos para eventos, equipamentos 
de segurança, equipamentos e materiais de modalidade, 
equipamentos de transporte de pessoas e de carga, 
equipamentos de refrigeração. Na aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes podem ser 
previstos ainda e pagos as despesas de entrega, custos 
de importação, instalação e despesas imobilizadas no 
patrimônio do equipamento, importação e desembaraço 
aduaneiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO V 

PLANO DE TRABALHO 
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1 – INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

Nome: 

CNPJ: 

Site: 

2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome do representante legal: 

Nº do RG/ órgão expedidor: 

Nº do CPF: 

Cargo: Mandato de diretoria: (dia, mês ano): __/__/____ 

Endereço: 

Bairro:       

CEP: 

Telefones: 

E-mail: 

3 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: 

Formação/Cargo: 

Nº do registro no Conselho Profissional: 

Telefones:   

 E-mail: 

4 – OUTROS PARTÍCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execução deste 
Projeto) 

Nome: 

CPF: 
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Endereço:      

CEP: 

5 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Título do Projeto: 
Linha de Atuação: 
Período de execução: 
Valor Total do Projeto: 
6 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE/DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

Neste item deve-se fazer a descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser 
demonstrado o nexo entre a situação atual e as metas quantitativas e qualitativas a serem 
atingidas com as atividades e projetos que serão executados, bem como as razões que 
justifiquem a celebração do instrumento. Indique os problemas que atingem o público 
beneficiário do projeto, dentro da realidade da OSC, que a proposta ajudará a enfrentar e/ou 
prevenir. (Art. 19 – Lei  Federal 13.019/2014) 

7 – OBJETO DA PARCERIA (deverá estar embasado na descrição da realidade, contendo 
impacto social). 

8 – OBJETIVOS DA PROPOSTA 

8.1 Objetivo Geral: (O objetivo geral é um alvo que se pretende atingir e sua definição é uma 
das partes mais importantes no desenvolvimento do projeto, deve estar relacionado a situação 
problema que se deseja enfrentar com a execução do objeto). 
8.2 Objetivos Específicos: (Os objetivos específicos são as etapas fundamentais para se 
alcançar o objetivo geral. O número de objetivos específicos deve ser o necessário para atingir 
o objetivo geral. Os objetivos devem ser iniciados por um verbo no infinitivo). 
9 – PÚBLICO ALVO 

9.1 Quem são os beneficiários diretos esperados para esse projeto? 

9.2 Quantidade prevista de beneficiários diretos: 

9.3 Perfil dos beneficiários diretos do projeto: (Aponte características que serão relevantes 
para a seleção e/ou atendimento no projeto) 

9.4 Critérios e/ou procedimentos previstos para o ingresso dos beneficiários no projeto. (Se 
houver estratégia de busca ativa, comente) 
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9.5 Quais órgãos, entidades ou serviços do Sistema de Garantia de Direitos ou da rede de 
atendimento local poderão encaminhar os beneficiários para o projeto, caso exista essa 
possibilidade? 

9.6 Quem são os beneficiários indiretos esperados no projeto? 

9.7 Quantidade prevista de beneficiários indiretos: 

9.8 Perfil dos beneficiários indiretos do projeto: (Aponte características desse público) 

10- ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA 

Descrever de forma clara e objetiva, a área de atuação do projeto (Onde será realizado? Em 
quais bairros e regiões de Jaraguá do Sul? Descreva as características dos territórios ou 
comunidades que serão alcançados pelas ações do projeto) 
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12 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

(Deve expor os argumentos e as considerações sobre as necessidades que justificam a 
realização das ações/atividades propostas, inclusive com informações da realidade, indicando 
como irá contribuir para a mudança da situação problema apresentada. É a justificativa que 
fundamenta a proposta). Identifique as lacunas e fragilidades do Sistema de Garantia de 
Direitos e/ou rede de atendimento que a proposta ajudará a minimizar ou superar. 

13 - METODOLOGIA/ ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Descreva os marcos legais e/ou os princípios teóricos ou metodológicos que orientarão a 
execução do projeto. (Deve descrever os métodos de como serão realizadas as 
ações/atividades, incluindo as estratégias, técnicas e os procedimentos detalhados para a sua 
execução. É a maneira pela qual os objetivos serão alcançados. Havendo parceiros envolvidos 
diretamente na realização do projeto deve-se explicitar sucintamente como ocorrerá a 
participação de cada um). 

14 – RESULTADOS ESPERADOS 

14.1 Indique os resultados ou transformações que o projeto poderá trazer para os beneficiários 
do projeto; 

14.2 Indique os resultados ou transformações que o projeto poderá deverá trazer para o 
Sistema de Garantia de Direitos ou da rede de atendimento local; 

14.3 Indique o impacto social que o projeto deverá trazer para os beneficiários do projeto; 

15 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e avaliação apontam/descrevem a maneira como a instituição pretende 
acompanhar o desenvolvimento do projeto, o alcance dos objetivos, dos resultados, a execução 
das atividades no tempo planejado, os recursos previstos, os resultados do projeto, enfim, todo 
o processo de implantação do projeto. Os resultados de monitoramento e avaliação sinalizam 
se o projeto está rumo ao planejado ou se requer alguma adaptação, ajustes ou melhorias. 
Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do objeto 
- Quais instrumentais a OSC utilizará para monitorar e avaliar o desenvolvimento da proposta 
e os resultados quantitativos e qualitativos? (relatórios, pesquisa de satisfação, índice de 
adesão à proposta, entre outros). 
- Qual a periodicidade da aplicação destes instrumentais? 

16 – RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
Natureza da despesa Total Mensal 

R$ 
Total Anual 

R$ 
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Especificações 

Material de Consumo (custeio)   

Material Permanente - Despesas 
de Capital (Investimento) 

  

Recursos Humanos   

Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física 

  

Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica 

  

Recursos indiretos - Captação de 
recurso 

  

Total: R$   
 

17 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Mensurar o valor para cada item, as despesas 
correntes, com exceção dos recursos humanos) 

Qtd Especificação (Despesas Correntes) Valor Mensal Valor Anual 

    

Subtotal   

 

Qtd Especificação (Despesas de capital) Valor Mensal Valor Anual 

    

 
Subtotal 

  

 

Qtd Especificação (Recursos Indiretos) Valor Mensal Valor Anual 

 - Captação de recurso   

 
Subtotal 

  

 

18 – Detalhamento das despesas de Recursos Humanos (informar toda a composição da 
equipe de profissionais que será remunerada com o valor da parceria) 
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Item Especificação 
(formação 

profissional) 

Função no 
Projeto 

Nº de 
horas/mês 

Vínculo (CLT – 
holerite; contrato 

de estágio) 

Remuneração 
Mensal 

 

      

      

Subtotal R$ 

 

19 - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

Natureza das Despesas 1º 
mês 

2º 
mês 

3º 
mês 

4º 
mês 

5º 
mês 

6º 
mês 

7º 
mês 

8º 
mês 

9º 
mês 

10º 
mês 

11º 
mês 

12º 
mês 

Recursos Humanos             

Material de Consumo             

Prestação de Serviço 
de Terceiros 

            

Material Permanente             

Recursos indiretos: 
- Captação de recurso 

            

SUBTOTAL             
 

 
 

Jaraguá do Sul, __/__/____. 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DIRIGENTES 

 
A ______________________________________________________________________, 
estabelecida na cidade de ___________________________________________________, 
estado ______________________________________, sito a Rua ___________________, 
CEP. ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, vem 
através de seu representante _____________________________________________, portador 
do RG nº ______________________ e CPF nº ___________________________, declara a 
inexistência de servidores do Município, dos Estados ou da União, ou, ainda, parentes destes até 
o segundo grau atuando como membros da Diretoria da entidade que vai executar a parceria e 
que não utilizará os recursos vinculados à parceria para pagamento de servidor ou empregado 
público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
(Decreto Municipal nº 11.528/2017) 
 

 
Jaraguá do Sul, __/__/____. 

 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE EXISTÊNCIA DA OSC 

 
DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de 
______________________________________________________________________, se 
encontra sediada à Rua ___________________________________________________, nº 
___________________, Bairro _____________________________________________, no 
Município ______________________________________, Estado _________________, 
conforme comprovante apresentado (conta/tarifa de água, luz ou telefone), em anexo, inscrita no 
CNPJ nº ______________________________, ativo há ________anos de existência, estando à 
veracidade das informações confirmadas no comprovante de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas, emitido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 

Jaraguá do Sul, __/__/____. 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA ÀS TIPIFICAÇÕES DA LEI FEDERAL 13.019/2014 

 
 

Eu ____________________________________________, brasileiro(a), portador(a) e inscrito no 
CPF. nº ___________________, representante legal da Organização da Sociedade Civil 
_________________________________________, DECLARO para os devidos fins e sob penas 
previstas no Art. 299 do Código Penal, que a Organização em tela, bem como, seus dirigentes 
não se encontram em nenhuma das situações de impedimento da celebração de quaisquer tipos 
de parcerias, conforme disposto no artigo 39 da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações e no 
Decreto Municipal nº 11.528/17. 
 
 

Jaraguá do Sul, __/__/____. 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO  IX 
DECLARAÇÃO SOBRE CAPACIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL E CONDIÇÕES 

MATERIAIS DA OSC 
 

Eu, ___________________________________, brasileiro(a), portador(a) do RG nº 
__________________, e CPF nº _________________________, residente e domiciliado à Rua 
_____________________________, representante legal da Organização da Sociedade Civil, 
denominada de ____________________________________, com Sede à Rua 
____________________________________________________________________, nº 
___________, Bairro, _____________, no Município_____________________________, 
inscrito no CNPJ nº ________________________________, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa e nos termos da Lei  Federal nº 13.019/2014, art. 33, “b” e “c”, DECLARO 
que a Organização da Sociedade Civil em tela possui experiência prévia na realização, com 
efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, conforme comprovado no 
(Relatório de Atividades ou outro) em anexo; e que possui condições materiais, capacidade 
técnica e operacional e está em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas finalidades 
estatutárias, dispondo de estrutura e recursos necessários para execução do Termo de Fomento, 
em conformidade com Edital n° 01/2022/CMDI/JS. 
 
 

Jaraguá do Sul, __/__/____. 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO X 
DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE 

 
A ______________________________________, estabelecida no município de 
________________________, estado de ___________________, sito a rua 
_______________________, CEP____________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________________________ vem através de seu representante __________________, 
portador do RG nº __________________ e CPF nº ______________, se comprometer a abrir e 
informar o número da conta bancária em instituição financeira pública conforme Art. 64 do Decreto 
Municipal nº11.528/2017 que será utilizada especificamente para gestão dos recursos oriundos 
da celebração do Termo de Fomento com Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa – FMDI. 
 

 
Jaraguá do Sul, __/__/____. 

 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XI 
DECLARAÇÃO DE REQUISITOS ESTATUTÁRIOS 

 
Eu, ___________________________________, brasileiro(a), portador(a) do RG nº 
__________________, e CPF nº _________________________, residente e domiciliado à Rua 
_____________________________, representante legal da Organização da Sociedade Civil, 
denominada de ____________________________________, com Sede à Rua 
____________________________________________________________________, nº 
___________, Bairro, _____________, no Município_____________________________, 
inscrito no CNPJ nº ________________________________, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa e nos termos da Lei nº 13.019/2014, art. 33, DECLARO, conforme os itens 
abaixo relacionados, sobre o atendimento aos requisitos estatutários da Organização em tela: 
 

Requisito Indicar o artigo do 
Estatuto 

Atendido 

Sim Não 

Objetivos voltados à 
promoção de atividades e 
finalidades de relevância 

pública e social. 

   

Em caso de dissolução da 
entidade, o respectivo 
patrimônio líquido seja 

transferido a outra pessoa 
jurídica de igual natureza 

que preencha os requisitos 
desta Lei e cujo objeto social 

seja, preferencialmente, o 
mesmo da entidade extinta 

   

 
 

Jaraguá do Sul, __/__/____. 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XlI 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DA DIVULGAÇÃO DA PARCERIA NA INTERNET 
 
Eu,  , brasileiro(a), portador(a) e 
inscrito no CPF Nº  , representante legal da 
Organização da Sociedade Civil  DECLARO para os devidos fins e 
sob penas da lei, que a organização em tela se compromete em atender o disposto no Art. 11 da 
Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 11.528/17, de forma especial a divulgação na internet e 
em locais visíveis da sede social e, quando for o caso, nos estabelecimentos em que exerça suas 
ações, todas as parcerias celebradas com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 
 
 
 

Jaraguá do Sul, __/__/____. 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XllI 
DECLARAÇÃO DO DESTINADOR 

(Deve ser preenchido pelo destinador da doação, com papel timbrado da empresa 
doadora) 

 
Ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDI 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa- FMDI 
Jaraguá do Sul 
 

Senhor Presidente, vimos através deste informar que foi analisado e avaliado o projeto 
______________________________, apresentado pela Organização da Sociedade Civil 
______________________. 

Declaramos que firmamos a destinação de recursos ao Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa do Município de Jaraguá do Sul – FMDI em ___/___/___ através de depósito / 
boleto bancário para o financiamento do projeto supracitado no valor de R$________________, 
que será deduzido do Imposto Renda, de acordo com a Legislação Vigente.  

Declaramos também que estamos cientes que se a Organização da Sociedade Civil - 
OSC não conseguir arrecadar o total dos recursos necessários para a execução do projeto após 
a vigência da chancela, os recursos obtidos e depositados no fundo passarão a compor o saldo 
geral de partilha, não sendo mais pertencentes à chancela emitida, assim como, fica reservado o 
direito ao CMDI, no caso da Organização da Sociedade Civil - OSC não arrecadar o total de 
recursos necessários à execução do projeto, recomendar cortes ou readequação dos valores 
apresentados, mediante aprovação pelo Conselho.  

Segue anexo cópia do depósito e solicitamos a emissão do recibo junto a este Fundo. 
 
 

Jaraguá do Sul, __/__/____. 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Doador 
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ANEXO XIV 
CERTIFICADO DE CHANCELA 

Prezado (a) Sr. (a),  
______________________________________________________________________________
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jaraguá do Sul (CMDI/JS), no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº n°7.292/2016, em conformidade com o edital 
01/2022/CMDI/JS, informa que: 
O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Jaraguá do Sul – FMDI,  tem 
previsão legal na Lei Federal n° 8.842/1994, que dispõe sobre a Política Nacional da Pessoa Idosa, 
cria o Conselho Nacional da Pessoa Idosa e dá outras providências; Lei Federal n° 10.741/2003, 
que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Lei Federal n° 12.2013, de 
20 de janeiro de 2010, que institui o Fundo Nacional da Pessoa Idosa e autoriza deduzir do imposto 
de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, 
Estaduais e Nacional da Pessoa Idosa; e altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Este 
fundo é constituído de contribuições de pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de financiar 
Projetos novos ou inovadores às políticas públicas para as pessoas idosas. 
Essas contribuições podem ser efetuadas até o último dia útil bancário de dezembro, por meio de 
depósito identificado ou boleto, com o número do CPF ou CNPJ do destinador, na Conta Corrente: 
307-5, agência 2707, operação 006, no Banco Caixa Econômica Federal. O CNPJ do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é nº 22.276.882/0001-55. 
Esta chancela permite que destinações de parte do imposto de pessoas físicas e jurídicas, 
dedutíveis do Imposto de Renda - IR, sejam destinadas ao Projeto 
__________________________________________________, com o valor total de R$ 
____________________ da Organização da Sociedade Civil - OSC 
__________________________________, registrada no CMDI, sendo que o equivalente a 20% 
(vinte por cento) do valor captado será destinado para utilização do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa – FMDI. 
Após a confirmação do depósito e identificação do contribuinte, o CMDI emitirá um comprovante de 
destinação e enviará à Receita Federal as informações sobre o depósito. O destinador deverá 
manter em seu poder o comprovante de depósito e o recibo do CMDI como documentos 
comprobatórios para efeito da declaração do Imposto de Renda. Este mecanismo de contribuição 
é destinado especificamente para financiamento de projetos sociais. É uma poderosa ferramenta 
para manter e ampliar a rede de proteção à Pessoa Idosa. Todos aqueles que desejam contribuir 
com o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Jaraguá do Sul – FMDI, e 
divulgá-lo, poderão fazê-lo. 
Este também é um ato de cidadania, pois é o contribuinte mostrando onde quer que parte do seu 
imposto seja aplicado. Para maiores esclarecimentos, colocamo-nos à disposição: Tel: (47) 3374-
2772 ou e-mail: conselho.idoso@jaraguadosul.sc.gov.br   
Validade do certificado de chancela: __/__/____ 

___________________________________ 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa de Jaraguá do Sul  – CMDI 
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ANEXO XV 

 
MODELO DE MINUTA DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO 

 
 
TERMO DE FOMENTO Nº ____/____/____  QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
JARAGUÁ DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E HABITAÇÃO COM INTERVENIÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
______________________________ E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
__________________________________________  - PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 
 
O Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação com 
interveniência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, doravante denominado 
CMDI, com sede em Jaraguá do Sul, situado a rua Walter Marquardt, nº 1.111, inscrito no 
CNPJ/MF nº 22.276.882/0001-55, neste ato representado pelo seu presidente 
________________________, portador do Registro Geral nº __________________ e CPF nº 
______________________, residente e domiciliado em Jaraguá do Sul; e por seu Ordenador de 
Despesa, _________________________; e a Organização da Sociedade Civil 
_________________________________, doravante denominada OSC, situada à Rua 
__________________________, Nº____ Bairro _______________ Cidade: 
______________________, CEP _____________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________, neste ato representado por seu Presidente/Representante Legal Sr. 
_____________________ residente e domiciliado(a) à Rua _______________________, nº 
__________ Bairro _____________________ portador da Carteira de Identidade nº _________ 
e CPF nº _________, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Fomento, decorrente do Edital 
de Chamamento Público nº ____/____/____, tendo em vista e em observância às disposições da 
Lei  Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto Municipal nº 11.528/2017 e das Leis 
Orçamentárias vigentes, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto e finalidade do repasse 
1.1. Este Termo de Fomento, tem por objeto a transferência de recursos financeiros do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDI à OSC para execução de projeto(s) de 
atendimento, promoção, proteção e defesa de direitos da Pessoa Idosa, destinado à satisfação 
de interesses compartilhados pela Administração Pública e pela Organização da Sociedade Civil, 
consoante Diretrizes para Elaboração da Proposta e do Plano de Trabalho estabelecidas no Edital 
e no processo administrativo de seleção, para o Título do Projeto: 
Objeto da Parceria: 
Objetivo Geral:   
Linha de atuação:    
Valor total a ser transferido, com a indicação da fonte de recursos, detalhando o valor das 
parcelas do exercício em curso e as previstas para exercícios futuros, se for o caso: R$ 
Público Alvo 
- Quantidade prevista de beneficiários diretos:  
- Quantidade prevista de beneficiários indiretos:   
Objetivos Específicos:   
Período de Execução:   
Metas:   
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Metodologia:  
Gestor da Parceria indicado pelo Município: ____________________ 
Documentos que integram o Termo de Fomento: Plano de Trabalho 
Legislação Municipal específica: Decreto Municipal n° 11.528, de 15 de setembro de 2017, Lei 
Municipal n°7.292/2016 e Edital nº __________________________ 
Dotação Orçamentária específica: 

Classif. Funcional 
programática 

Projeto/atividade Descrição da 
Natureza da 

Despesa 

Dotação 
Orçamentária 

 

Recurso 

     
1.2. O objeto deste Termo de Fomento não consiste, envolve e inclui, direta ou indiretamente, 
delegação das funções de regulação, fiscalização, exercício do poder de polícia ou outras 
atividades exclusivas do Poder Executivo. 
1.3. Os recursos financeiros relativos ao repasse do FMDI serão depositados na conta corrente 
específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela 
administração pública, como disposto no art. 51 da Lei  Federal n° 13.019/2014. 
1.3.1. Os recursos da parceria geridos pela OSC estão vinculados ao Plano de Trabalho e não 
caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser alocados 
nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade. 
1.3.2. Os recursos transferidos serão utilizados exclusivamente para o pagamento das despesas 
previstas no Plano de Trabalho, vedada a sua aplicação em finalidade diversa. 
1.3.3. Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente computados 
a crédito do Termo de Fomento ou Colaboração e aplicados, exclusivamente, no objeto de sua 
finalidade, mediante solicitação fundamentada da OSC e anuência prévia do CMDI, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 
1.3.4. A conta referida no caput desta Cláusula será isenta da cobrança de tarifas bancárias. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO CMDI 
2.1. Registrar os atos de celebração, alienação, liberação de recursos, acompanhamento e 
fiscalização da execução e a prestação de contas do presente Termo de Fomento ou 
Colaboração; 
2.2. Orientar a Organização da Sociedade Civil quanto à correta apresentação da prestação de 
contas, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos; 
2.3. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, independentemente de 
apresentação de prestação de contas devida pela Organização da Sociedade Civil; 
2.4.  Liberar os recursos em obediência ao cronograma de desembolso; 
2.5. Viabilizar o acompanhamento pela Internet do processo de liberação de recursos da parceria 
celebrada; 
2.6. Manter, em seu sítio oficial na Internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos 
planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento; 
2.7. Divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos 
envolvidos na parceria. 
2.8. Exigir a prestação de contas. 
2.9. Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou 
da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade. 
2.10. A alteração unilateral do prazo de execução e do prazo de vigência deste Termo quando 
houver modificação na data de liberação dos recursos financeiros; 
2.11. Designar gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle 
e de fiscalização. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
3.1. Divulgar, na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em 
que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com a administração pública, contendo, 
no mínimo, as seguintes informações: 
3.1.2. data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração 
pública responsável; 
3.1.3.  nome da Organização da Sociedade Civil e seu número de inscrição no CNPJ; 
3.1.4. descrição do objeto da parceria; 
3.1.5. valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 
3.1.6. situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para sua 
apresentação e/ou a data em que foi apresentada, o prazo para sua análise e o resultado 
conclusivo; 
3.1.7. quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total 
da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a 
remuneração prevista para o respectivo exercício; 
3.2. responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 
3.3. responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, 
não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos 
respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto ou restrição à sua execução; 
3.4. manter atualizado seu cadastro junto à concedente; 
3.5. identificar os bens permanentes adquiridos e as obras executadas; 
3.6. movimentar os recursos na conta bancária específica; 
3.7. proibição do beneficiário de repassar os recursos recebidos para outras entidades de direito 
público ou privado, salvo quando expressamente autorizado pela legislação própria da 
concedente; 
3.8. observar as normas para Prestação de Contas visando prestar orientação acerca da forma 
da prestação de contas, dos prazos, indicação expressa da documentação que deve integrar a 
prestação de contas e outros elementos que facilitem ao responsável cumprir adequadamente a 
obrigação de prestação das contas; 
3.9. devolução dos recursos e dos rendimentos da aplicação financeira, nos casos previstos. 
3.10. divulgar, na rede mundial de computadores e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com o FMDI e a 
Administração Pública Municipal. 
3.11. solicitar ao CMDI a prorrogação do Termo de Fomento ou Colaboração, conforme Plano de 
Trabalho, mediante requerimento devidamente formalizado e justificado, no prazo mínimo de 60 
(sessenta dias) dias antes do término da vigência. 
3.12. constar referência do Conselho e do Fundo como fonte pública de financiamento, na 
publicidade e divulgação do projeto financiado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa. 
3.13. garantir o livre acesso dos conselheiros do CMDI e servidores do Município de Jaraguá do 
Sul – SC do controle interno e externo correspondentes aos processos, aos documentos e às 
informações referentes ao presente Termo, bem como aos locais de execução. 
3.14. informar todas e quaisquer alterações estatutárias, incluindo a de composição de sua 
Diretoria, por ocasião de sua eventual ocorrência. 
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3.15. toda a forma de divulgação realizada pela OSC envolvendo o CMDI e o FMDI, deverá ser 
anuída pela comissão de monitoramento e avaliação do CMDI. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO ORDENADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA PARCERIA E DA 
FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO 
4.1. o chefe do poder executivo municipal, como ordenador primário das despesas, designará 01 
(um) servidor para exercer as funções de ordenador de despesas do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa, sendo preferencialmente o(a) Secretário(a) Municipal 
_________________________, ou outro(a) que o(a) suceder, disponibilizando a estrutura de 
execução e controle contábeis, inclusive para efeitos de prestação de contas na forma da Lei; 
4.1.1. acompanhará a assinatura do ordenador de despesas, a título de controle das despesas, 
a assinatura de mais uma pessoa indicada pelo Prefeito, devendo esta compor o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 
4.2. são Atribuições Gerais do ordenador de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa: 
4.2.1. executar e acompanhar o ingresso de receitas e o pagamento das despesas do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, para fins de recomendar eventual alteração no prazo de 
execução e de vigência do Termo de Fomento ou Colaboração; 
4.2.2. emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento em conjunto com o Presidente do 
Conselho relacionados aos Termos de Fomento ou Colaboração com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, se necessário; 
4.2.3. fornecer o comprovante de doação/destinação ao contribuinte, contendo a identificação do 
órgão do Poder Executivo, endereço e número de inscrição no CNPJ no cabeçalho e, no corpo, 
o n° de ordem, nome completo do doador/destinador, CPF/CNPJ, endereço, identidade, valor 
efetivamente recebido, local e data, devidamente firmado em conjunto com o Presidente do 
Conselho, para dar a quitação da operação; 
4.2.4. encaminhar à Secretaria da Receita Federal a Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), por 
intermédio da Internet, até o último dia útil do mês de março, em relação ao ano calendário 
anterior; 
4.2.5. apresentar, trimestralmente ou quando solicitada pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, a análise e avaliação da situação econômico- financeira dos projetos financiados 
com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa através de balancetes e relatórios 
de gestão; 
4.2.6. manter arquivados, pelo prazo previsto em lei, os documentos comprobatórios da 
movimentação das receitas e despesas, para fins de acompanhamento e fiscalização; 
4.3. o gestor da parceria é o agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por 
meio de Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação, designado por 
ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização sobre a 
parceria firmada com as Organizações da Sociedade Civil; 
4.3.1. compete ao gestor da Parceria realizar procedimentos de monitoramento e avaliação da 
parceria durante a sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, para fins de monitoramento 
e avaliação do cumprimento do objeto e de seus objetivos. 
4.3.2. o gestor da parceria representará a Secretaria Municipal ou ente da Administração Indireta, 
responsável pelo objeto, na interlocução com a Organização da Sociedade Civil parceira, tendo 
como obrigações: 
4.3.2.1. acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;                                                                              
4.3.2.2. fiscalizar a execução do Plano de Trabalho com recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
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da Pessoa Idosa, consoante Edital elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa;                                                                                                                                                          
4.3.2.3. determinar a correção de inadequações na execução do projeto, entrando em contato 
com as entidades para imediata correção do ato, sob pena de rejeição da prestação de contas. 
4.3.2.4. informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados; 
4.3.2.5. formalizar ao Secretário Municipal a existência de fatos que comprometam ou possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados; 
4.3.2.6. emitir o Relatório Técnico para a Comissão de Monitoramento e Avaliação;                                  
4.3.2.7. emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 
consideração o conteúdo do Relatório Técnico homologado da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação; 
4.3.2.8. disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação em parceria com unidade gestora responsável pela execução dos 
Termos de Fomento ou Colaboração, quando couber. 
4.3.2.9. comunicar ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa as situações de 
inexecução por culpa exclusiva da Organização da Sociedade Civil. 
4.4. o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros 
elementos, deverá conter: 
4.4.1. descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
4.4.2. análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício 
social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores 
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 
4.4.3.  valores efetivamente transferidos pelo FMDI. 
4.4.4. análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização da 
Sociedade Civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos neste Termo; 
4.4.5. análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da 
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomarem em 
decorrência dessas auditorias. 
4.5. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, utilizados para o 
financiamento, total ou parcial, de projetos desenvolvidos por entidades não governamentais 
sujeitam-se à prestação de contas de gestão aos órgãos de controle interno do Poder Executivo 
e aos Conselhos de Direitos, bem como ao controle externo por parte do Poder Legislativo, do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
5.1. Este Termo de Fomento terá por prazo de execução de _________/20___ até 
_________/20___, fixada de acordo com o prazo previsto para a execução do objeto no Plano 
de Trabalho, acrescidos de 2 (dois) meses de prazo de vigência, para prestação de contas final. 
5.2. Os prazos de execução e de vigência podem ser prorrogados mediante Termo Aditivo, 
firmado pelo CMDI e OSC. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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6.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto do Termo de Fomento ou Colaboração 
estão programados em dotação orçamentária própria, prevista no Plano de Aplicação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – para o exercício do ano de ______________, 
conforme Plano de Trabalho selecionado. 
6.2. Os recursos orçamentários para o exercício do ano de ______________ e seguintes, 
conforme Plano de Trabalho selecionado(s), será (ão): 
 

Classif. Funcional 
programática 

Projeto/ativid
ade 

Descrição da 
Natureza da 

Despesa 

Dotação 
Orçamentária 

Recurso 

     
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR TOTAL E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
7.1. Os recursos financeiros para execução do objeto do Termo de Fomento ou Colaboração 
estão fixados no valor de R$_______________ , relativos ao exercício de ____ meses à contar 
da dotação alocada no orçamento referido na Cláusula Sexta. 
7.2. Os recursos financeiros serão transferidos em parcelas, conforme cronograma de 
desembolso da tabela abaixo: 
 

Natureza das 
Despesas 

1º 
mês 

2º 
mês 

3º 
mês 

4º 
mês 

5º 
mês 

6º 
mês 

7º 
mês 

8º 
mês 

9º 
mês 

10º 
mês 

11º 
mês 

12º 
mês 

Recursos 
Humanos 

            

Material de 
Consumo 

            

Prestação de 
Serviço 

de Terceiros 

            

Material 
Permanente 

            

SUBTOTAL             
 
7.3. O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo 
com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma delas pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial, sendo vedado à OSC: 
7.3.1. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da 
estabelecida no Plano de Trabalho; e 
7.3.2. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal 
de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria ou 
assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
7.4 Toda a movimentação de recursos será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final pelo CMDI e à obrigatoriedade de depósito em sua conta 
bancária. 
7.5. A OSC adotará métodos usualmente utilizados pelo setor privado para a realização de 
compras e contratações de bens e serviços com recursos transferidos pelo CMDI sendo facultada 
a utilização do portal de compras disponibilizado pela administração pública municipal. 
7.6. A OSC deve verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, 
aprovado no Plano de Trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação e, caso o valor efetivo 
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da compra ou contratação seja superior ao previsto no Plano de Trabalho, deverá assegurar a 
compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado. 
7.7. Para fins de comprovação das despesas, a OSC deverá obter de seus fornecedores e 
prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número 
de inscrição no CNPJ da Organização da Sociedade Civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou 
prestador de serviço, e deverá manter a guarda dos documentos pelo prazo de dez anos, contado 
do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para 
a apresentação da prestação de contas, conforme art. 68 da Lei  Federal n° 13.019/2014. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA LIBERAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 
8.1. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita 
conformidade com o respectivo cronograma de desembolso e com as normas que regem o Termo 
de Fomento ou Colaboração. 
8.2. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente 
específica. 
8.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos 
às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 
8.4. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante 
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e a obrigatoriedade de depósito 
em sua conta bancária. 
8.5. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade 
dos fornecedores e prestadores de serviços. 
8.6. Os saldos dos recursos repassados, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente 
aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso 
for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação 
de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos 
verificar-se em prazos menores que um mês. 
 
CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
9.1. O Termo de Fomento ou Colaboração deve ser executado fielmente pelos partícipes, de 
acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma delas pelas 
consequências da inexecução total ou parcial. 
9.1.1. Para fins de prestação de contas, a OSC deverá apresentar relatório de execução do 
objeto, ao gestor da parceria, que conterá, no mínimo, as seguintes informações e documentos: 
1. a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de 
contas; 
2. a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 
3. os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, 
vídeos, entre outros; 
4. os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver; 
5. informações sobre os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; 
6. informações sobre o grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de 
pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho 
de política pública setorial, entre outros; 
7. informações sobre a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto;  
8. justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas, quando for o caso. 
9. datas e locais das atividades, incluindo o registro dos resultados em fotos e/ou vídeos, 
quantidade de público, listas de presença, locais de apresentação, material de divulgação (em 
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que constem os créditos exigidos), clipagens e outros documentos comprobatórios das atividades 
realizadas e da execução do objeto pactuado conforme proposta. 
9.1.2. Quando a OSC não comprovar o alcance das metas ou quando houver evidência de 
existência de ato irregular, o CMDI exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, 
que deverá conter: 
1. a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que 
possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho; 
2. o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando 
houver; 
3. o extrato da conta bancária específica; 
4. a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for ocaso; 
5. a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e 
6. notas e comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, 
dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço. 
9.1.3.  A análise do relatório de execução financeira, quando exigido, será feita pelo CMDI e 
contemplará: 
1. o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e 
das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no 
plano de trabalho; e 
2. a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas 
constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da 
parceria. 
9.1.4. A OSC deverá manter a guarda dos documentos relativos à execução das parcerias pelo 
prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas 
ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas. 
9.1.5. A OSC deverá apresentar a prestação de contas final por meio de relatório de execução 
do objeto, comprovante de devolução de eventual saldo remanescente, e a previsão de reserva 
de recursos para pagamento das verbas rescisórias quando for o caso. 
9.1.6. A análise da prestação de contas final pelo gestor da parceria será formalizada por meio 
de parecer técnico conclusivo, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das 
metas previstas no Plano de Trabalho e considerará: 
1. o relatório final de execução do objeto; 
2. os relatórios parciais de execução do objeto, para parcerias com duração superior a um ano; 
3. relatório de visita técnica in loco, quando houver; e 
4. relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver 
9.1.7. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano de 
trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico, avaliará os efeitos da parceria. 
9.2. Para fins de prestação de contas, a OSC deverá apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data do recebimento do recurso do repasse ou parcela, para a prestação de contas 
parcial, dispondo a Organização da Sociedade Civil de 30 (trinta) dias para aplicação dos 
respectivos recursos recebidos, conforme o Art. 74 do Decreto Municipal. 
9.2.1 A prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil deverá conter 
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto 
foi executado conforme proposta, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a 
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, conforme avaliação do(s) 
gestor(es) da Parceria. 
9.3. O não-cumprimento de metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho, resultando 
na não-execução do objeto pactuado, implicará na obrigatoriedade de apresentação de relatório 
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de execução financeira, com a descrição das receitas e despesas efetivamente realizadas, sua 
vinculação com a execução do objeto e, dentre outros, das seguintes informações e documentos: 
9.3.1. extrato da conta bancária específica; 
9.3.2. notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, 
discriminação dos serviços e dados da Organização da Sociedade Civil; 
9.3.3. comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver; 
9.3.4. material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos e outros suportes; 
9.3.5. relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso. 
9.4. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade 
entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes. 
9.5. A administração pública deverá considerar ainda, em sua análise, os seguintes relatórios 
elaborados internamente, quando houver: 
9.5.1. relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria; 
9.5.2. relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os 
resultados alcançados durante a execução do Termo de Fomento ou Colaboração. 
9.6.  Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já 
foram realizadas, o parecer do gestor acerca da prestação de contas da parceria celebrada 
deverá obrigatoriamente mencionar: 
9.6.1. os resultados já alcançados e seus benefícios; 
9.6.2. os impactos econômicos ou sociais; 
9.6.3. o grau de satisfação do público alvo; 
9.6.4. a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 
9.7. A Organização da Sociedade Civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 
conforme as Legislações vigentes. 
9.8. A Administração Pública Municipal deverá analisar a prestação de contas final, no prazo de 
até 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data do seu recebimento ou do cumprimento de 
diligência por ela determinada, devendo concluir, alternativamente, pela: 
9.8.1. aprovação da prestação de contas; 
9.8.2. aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou rejeição da prestação de contas e 
determinação de imediata instauração da tomada de contas especial. 
9.9. As prestações de contas serão avaliadas: 
9.9.1. regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e 
metas estabelecidos no Plano de Trabalho; 
9.9.2. regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer falta de natureza 
formal que não resulte em danos ao erário; 
9.9.3. irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 
9.9.3.1. omissão no dever de prestar contas; 
9.9.3.2. descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho; 
9.9.3.3.  danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 
9.9.3.4. desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
9.10. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para 
a Organização da Sociedade Civil sanar a irregularidade. 
9.10.1. O prazo referido no item 9.10 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, 
prorrogável, no máximo, por igual período, desde que dentro do prazo que a administração 
pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação dos resultados. 
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9.10.2. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo 
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, 
deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 
9.11. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de 
contas, a Organização da Sociedade Civil deve manter em seu arquivo os documentos originais 
que compõem a prestação de contas. 
9.12. A periodicidade para a apresentação dos processos de Prestação de Contas obedecerá às 
disposições constantes dos artigos 74, 80 e 82 do Decreto Municipal nº 11.528, de 2017. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONCLUSÃO, DENÚNCIA E RESCISÃO  
10.1. O instrumento de parceria poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, nos 
termos do inciso XVI, do artigo 42, da Lei Federal Nº 13.019/2014 e alterações. 
10.1.1. Na ocorrência de denúncia, os partícipes serão responsáveis somente pelas obrigações 
relativas ao período em que participaram voluntariamente da parceria, não sendo admissível 
cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes. 
10.2. Nas hipóteses de inexecução por dolo ou culpa exclusiva da Organização da Sociedade 
Civil, a Administração Pública Municipal poderá, exclusivamente, para assegurar o atendimento 
de serviços essenciais à população, por ato próprio e independente de autorização judicial, a fim 
de realizar ou manter a execução das metas e atividades pactuadas: 
I - retomar os bens públicos em poder da Organização da Sociedade Civil parceira qualquer que 
tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de Trabalho 
no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado, na 
prestação de contas, o que foi executado pela Organização da Sociedade Civil até o momento 
em que a Administração assumiu essas responsabilidades. 
10.2.1. Na hipótese de ocorrência do item 10.2, a Administração Pública Municipal assumirá 
diretamente a execução do objeto ou realizará novo chamamento público. 
10.3. Quando da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos ao Tesouro Municipal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 
sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
11.1 Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, necessários à consecução de projetos aprovados pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, se incorporam ao patrimônio da OSC, 
conforme o Art. 32 da Lei Municipal 7.292/2016. 
11.1.1 Havendo a interrupção do projeto, pela OSC, os equipamentos e materiais permanentes 
mencionados no caput deverão ser alocados em outros serviços ou programas que atendam 
Pessoas Idosas, mediante aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 
conforme o parágrafo único do Art. 32 da Lei Municipal 7.292/2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
 
12.1. O CMDI determinará a instauração da Tomada de Contas Especial nas seguintes hipóteses: 
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12.1.1. caso conclua pela rescisão unilateral da parceria e a OSC não devolva os valores 
repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não 
apresentada no prazo determinado; e 
12.1.2. no caso de rejeição da prestação de contas, caso a OSC não devolva os recursos 
financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a 
prestação de contas não apresentada, ou não providencie o ressarcimento ao erário por meio de 
ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, 
nos termos do § 2º do art. 72 da Lei nº 13.019/2014. 
12.2. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados mediante atualização monetária, 
acrescido de juros calculados da seguinte forma: 
12.2.1. nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus prepostos, os juros serão 
calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual período de 
inércia da administração pública municipal quanto ao prazo de cento e cinquenta dias de análise 
da prestação de contas final pela mesma; e 
12.2.2. nos demais casos, os juros serão calculados a partir: 
a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da OSC ou de seus prepostos para 
restituição dos valores ocorrida no curso da execução da parceria; ou 
b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a alínea 
“a” deste item, com subtração de eventual período de inércia do CMDI quanto ao prazo de cento 
e cinquenta dias de análise da prestação de contas final pela Administração Pública Municipal. 
12.2.3. Os débitos a serem restituídos pela OSC observarão juros equivalentes à taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês 
de pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL 
13.1.  Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho, com as 
normas do Decreto Municipal nº 11.528/2017 e com as normas da Lei Federal Nº 13.019/2014 e 
alterações, e da legislação específica, a Administração Pública Municipal poderá aplicar, à 
Organização da Sociedade Civil, as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II - Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebração 
de parceria ou contrato com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; ou 
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 
contratos previstos na Lei Federal Nº 9.637/1998 com órgãos e entidades de todas as esferas de 
governo. 
13.2. A sanção de advertência tem caráter educativo e preventivo e será aplicada verificadas 
irregularidades que não justifiquem a aplicação de penalidade mais severa. 
13.3. A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que for verificada 
fraude na celebração, na execução ou na prestação de contas da parceria, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais severa, considerando a natureza e a gravidade da 
infração, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 
danos. 
13.4. A sanção de advertência é de competência do gestor da parceria. 
13.5. As sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade são de competência 
exclusiva do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social e Habitação (Semash), ouvido 
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previamente o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o gestor dos recursos do FMDI 
– Jaraguá do Sul. 
13.6. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula poderá ser cumulativa a outras 
medidas civis, penais e administrativas cabíveis. 
13.7. A responsabilidade da Organização da Sociedade Civil será apurada com a observância do 
devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 
eles inerentes, devendo a aplicação das penalidades cabíveis respeitar os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 
13.8. Compete ao Chefe do Poder Executivo ou à autoridade máxima da Administração Indireta 
decidir sobre recurso administrativo interposto em face de decisão de aplicação das penalidades, 
salvo nos casos de aplicação de advertência, quando o recurso deverá ser endereçado ao 
Secretário Municipal ou ao seu equivalente na Administração Indireta. 
13.9. A autoridade competente notificará a Organização da Sociedade Civil e seus representantes 
para, caso assim o desejarem, apresentarem defesa quando verificada conduta irregular que lhes 
for atribuída e expor os motivos da possibilidade de aplicação da sanção. 
13.10. A ciência da notificação assegura a vista imediata dos autos. 
13.11. A notificação da Organização da Sociedade Civil deverá ser efetuada por correspondência 
com Aviso de Recebimento (AR) ou mediante protocolo na sede ou filial da Organização da 
Sociedade Civil. 
13.12. O prazo para apresentação de defesa, contado da data de juntada do Aviso de 
Recebimento (AR) ou do protocolo da notificação aos autos do processo administrativo 
correspondente será de: 
I - 05 (cinco) dias, quando as sanções propostas for advertência; 
II - 10 (dez) dias, quando as sanções propostas forem aquelas previstas no inciso II, do item 12.1. 
deste Termo de Fomento; 
III - 15 (quinze) dias, quando as sanções propostas forem aquelas previstas no inciso III, do item 
12.1. deste Termo de Fomento. 
13.13.  Com a apresentação de defesa, em qualquer caso, os órgãos técnicos deverão se 
manifestar e, quando se tratar de possibilidade de aplicação das sanções previstas nos incisos II 
e III, do item 12.1. do Termo de Fomento ou Colaboração, deverá ocorrer também manifestação 
da área jurídica. 
13.14. Decorrido o prazo para defesa e após a manifestação dos órgãos técnicos e jurídicos, se 
for o caso, o gestor da parceria, no prazo de 10 (dez) dias, relatará o processo e encaminhará ao 
gestor do FMDI que decidirá, fundamentadamente, pela aplicação ou não da sanção, 
determinando, conforme o caso, o período de sua duração. 
13.15.  A decisão de aplicação das penalidades será publicada através dos meios oficiais de 
comunicação, assegurada à Organização da Sociedade Civil vista dos autos e oportunidade para 
apresentação de recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias. 
13.16. Interposto recurso pela Organização da Sociedade Civil, a autoridade recorrida o apreciará 
no prazo de 10 (dez) dias e, decidindo pela manutenção da penalidade aplicada, remeterá os 
autos à apreciação da autoridade superior para análise e julgamento do recurso, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias. 
13.17. A ciência das decisões de primeira e segunda instância, quanto à aplicação da penalidade, 
será mediante publicação através dos meios oficiais de comunicação. 
13.18. A reabilitação da sanção, poderá ser requerida após 02 (dois) anos da aplicação da 
penalidade e será concedida quando a Organização da Sociedade Civil ressarcir o FMDI de 
Jaraguá do Sul e a Administração Pública Municipal, se for o caso, pelos prejuízos resultantes de 
sua conduta e/ou cumprir obrigação com ela firmada. 
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13.19. A declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria 
ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a comissão 
do CMDI, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DIVULGAÇÃO 
14.1.  Em razão do presente Termo, a OSC se obriga a mencionar em todos os seus atos de 
promoção e divulgação do projeto, objeto desta parceria, por qualquer meio ou forma, a 
participação do CMDI. 
14.2. A publicidade de todos os atos derivados do Termo de Fomento ou Colaboração deverá ter 
caráter exclusivamente educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA AÇÃO PROMOCIONAL 
15.1. Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Termo de Fomento e 
Colaboração, será obrigatoriamente destacada a participação do CMDI, observado o disposto no 
§1º do art. 37, da Constituição Federal. 
15.2. A OSC deverá disponibilizar para o CMDI a arte final do material produzido e seus formatos 
acessíveis. 
15.3. O CMDI fica autorizado a reproduzir o conteúdo do material produzido em todos os países 
que achar conveniente e na rede mundial de computadores (INTERNET). 
Para garantir acessibilidade ao conteúdo das publicações, todo material produzido deverá 
apresentar os seguintes dispositivos: 
15.3.1. toda obra impressa deve ser acompanhada de mídia digital acessível contendo, ao 
menos, um formato de texto com descrição das imagens; 
15.3.2. a impressão em Braille poderá ser exigida a depender da tiragem, plano de distribuição 
previsto no projeto aprovado e análise do CMDI; 
15.3.3. no caso de obra audiovisual, serão exigidos, no mínimo, legenda, janela com intérprete 
de libras, áudio descrição e menu com áudio; e 
15.3.4. no caso de obra de áudio, deverá ser disponibilizada a transcrição em texto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
16.1. A eficácia do Termo de Fomento ou Colaboração ou dos aditamentos que impliquem em 
alteração de valor ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica 
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual deverá 
ser providenciada pelo CMDI, respeitando o prazo do art. 70 do Decreto Municipal nº 
11.528/2017. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) LEI 
13.709/2020  
17.1. As partes que subscrevem o presente, bem como as testemunhas, autorizam a coleta de 
dados pessoais e empresariais imprescindíveis à execução deste termo de fomento, tendo sido 
informado quanto ao tratamento de dados que será realizado pelo MUNICÍPIO CONTRATANTE, 
nos termos da Lei nº 13.709/2020, especificamente quanto a coleta dos seguintes dados:  
17.1.1. dados relacionados à sua identificação pessoal e empresarial da Parte Contratada, da 
pessoa jurídica e do seu representante legal e funcionários, a fim de que se garanta a fiel 
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contratação pelo respectivo titular do contrato; 
17.1.2. dados relacionados ao endereço da sede da pessoa jurídica da Parte Contratada tendo 
em vista a necessidade da Parte Contratante enviar de documentos/notificações e outras 
garantias necessárias ao fiel cumprimento do contrato ora assinado; 
17.1.3. os dados coletados com base no legítimo interesse da Parte Contratante, bem como para 
garantir a fiel execução do contrato por parte desta, fundamentam-se no artigo 7º da LGPD. 
17.2. A Parte Contratante fica autorizada a compartilhar os dados da Parte Contratada e das 
testemunhas, agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas 
neste instrumento, desde que, sejam respeitados os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, 
necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não 
discriminação e responsabilização e prestação de contas. 
17.3. A Parte Contratante se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e 
administrativas suficientes a proteger os dados pessoais da Parte Contratada e à Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), comunicando-a, caso ocorra algum incidente de 
segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2020. 
17.4. À Parte Contratante é permitido manter e utilizar os dados pessoais e empresariais durante 
todo o período contratualmente firmado para as finalidades relacionadas neste termo e ainda 
após o término da contratação para cumprimento de obrigação legal ou impostas por órgãos de 
fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2020. 
17.5. A Parte Contratada e as testemunhas ficam ciente de que a Parte Contratante poderá 
permanecer utilizando os dados para as seguintes finalidades: 
17.5.1. para cumprimento de obrigações decorrentes do objeto do contrato; 
17.5.2. para cumprimento, pela Parte Contratante, de obrigações impostas por órgãos de 
fiscalização; 
17.5.3. para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; 
17.5.4. para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros; 
17.5.5. para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de 
saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; 
17.5.6. quando necessário para atender aos interesses legítimos da Parte Contratante ou de 
terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam 
a proteção dos dados pessoais. 
17.6. A Parte Contratada e as testemunhas autorizam o compartilhamento de seus dados, para 
os fins descritos nesta cláusula, com terceiros legalmente legítimos para defender tanto os 
interesses desta quanto os da Parte Contratante. 
17.7. A Parte Contratada e as testemunhas possuem tempo determinado de 05 (cinco) anos para 
acesso aos próprios dados armazenados, podendo também solicitar a exclusão de dados que 
foram previamente coletados com seu consentimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
18.1.  Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Jaraguá do Sul - SC como competente para 
dirimir conflitos decorrentes da execução do presente Termo. 
18.2. Tanto quanto possível, as partes se esforçarão para resolver amistosamente todos os casos 
omissos a este Termo. 
 
Data do instrumento formalizador da parceria:  
Jaraguá do Sul, _________/_______/_________ 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
E HABITAÇÃO 
SETOR DE CONTROLE SOCIAL 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDI 
LEI MUNICIPAL Nº 7.292/2016 
 

Rua Walter Marquardt, 1111  |  Barra do Rio Molha  |  Jaraguá do Sul - SC 
CEP: 89259-565  |  Telefone: (47) 3374-2772  |  E-mail: conselho.idoso@jaraguadosul.sc.gov.br   

66 

________________________________________ 
Presidente do CMDI/JS 

 
_________________________________________ 

Prefeito 
 

__________________________________________ 
Secretário Municipal da 

  Assistência Social e Habitação 
 

__________________________________________ 
      Presidente/Representante da OSC         

 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1284

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2022
Publicação Nº 4263858

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO  

 
RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2022 
 
A Pregoeira, designada pela Portaria 733/2022, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº 114/2022, na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, que teve como objeto a AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS E SELOS DE 
ALUMÍNIO, teve o seguinte resultado: 
 

Item P.  Vencedora Quant. Descrição do Item Valor 
unitário 

01 
BARRA 

EMBALAGENS E 
ACESSORIOS EIREL 

120.000 PÇ 

 
Copo plástico 200ml para envasar água 

Detalhes técnicos, vide Termo de Referência 
(Anexo II deste Edital). 

Código Samae: 8104 
 

R$ 0,21 

02 FRACASSADO 20 
MILHEIROS 

 
Selos de alumínio para selar copo plástico de 
200ml 

Detalhes técnicos, vide Termo de Referência 
(Anexo II deste Edital). 

Código Samae: 8195 
 

- 

 
Valor total: R$ 25.200,00 (vinte mil e duzentos reais).  Adjudicação por item. 

 
Jaraguá do Sul/SC, 14 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

Barbara Wittkowski Fendrich 
Pregoeira – Portaria 733/2022 

Samae Jaraguá do Sul 
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SAMAE - AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 128/2022
Publicação Nº 4264759

 

 
 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE 
JARAGUÁ DO SUL – SC 
AVISO DE LICITAÇÃO  
LICITAÇÃO Nº 128/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO E ÓLEO ISOLANTE 
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 21/10//2022, das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 16 horas. 
DATA DA ABERTURA: 04/11/2022 às 14 horas. 
O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Sede do Samae, na Rua Erwino Menegotti, nº 478 – Jaraguá do Sul – 
SC e no site: www.samaejs.com.br 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone (47) 2106-9100 ou ainda através do seguinte link: 
https://samaejs.1doc.com.br/atendimento 
Onésimo José Sell 
Diretor Presidente 
Registrado no TCE com a chave: 7D1626CECC6FE2D16138CAE1EF4FF8A4B586027F 
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SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 631/2022 AO CONTRATO Nº 368/2021
Publicação Nº 4263819

 

 
                          ESTADO DE SANTA CATARINA 
                          MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
                           

Contrato nº 368/2021 – Dispensa nº 015/2021 – FMS - 1 - 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 631/2022 AO CONTRATO Nº 368/2021 
 
PROCESSO: Dispensa de Licitação nº 015/2021 – FMS. 
FUNDAMENTO: Leis Federais nº 8.245/91 e nº 8.666/93  
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
LOCADORA: JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
OBJETO: Locação de salas localizadas no empreendimento Espaço Saúde, localizado na Rua Professor Adejaime 
Reitz nº 30 – Centro – Jaraguá do Sul - SC: sala 05 – 54m2; sala 06 – 54 m2; sala 07 – 54 m2;  sala 08 – 54m2; sala 
09 – 54m2; sala 11 – 44m2; sala 12 - 44 m2, constantes da matrícula nº 54.976, cadastro na PMJS nº c15570, 
destinadas para ampliar espaço físico da Policlínica de Especialidades Médicas Dr. João Biron, criando assim a sua 
segunda unidade e receber de forma adequada munícipes, novos profissionais, preceptores e acadêmicos. 
DO REAJUSTE: O valor pactuado no item 3.1 da cláusula terceira do contrato original, inalterado pelo item 3.1 da 
cláusula terceira do Primeiro Termo Aditivo nº 368/2022, fica reajustado em 11,89% (onze inteiros e oitenta e nove  
centésimos por cento), referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA apurado no período de 
julho de 2022 a junho de 2021, passando o valor mensal de R$ 16.110,00 (dezesseis mil, cento e dez reais) para R$ 
18.024,97 (dezoito mil e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), totalizando o termo aditivo no valor de R$ 
216.299,64 (duzentos e dezesseis mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos). O presente 
reajuste tem efeitos a partir de 07/07/2022. 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente termo aditivo correrão por 
conta dos orçamentos dos exercícios de 2022 e 2023, a saber: 

Classif. Funcional 
programática Projeto/atividade Descrição da Natureza 

da Despesa 
Dotação 

Orçamentária 
15.003.10.302.0753.270
5 

Manutenção das atividades de média e 
alta complexidade - MAC 

3.3.90 – Aplicações 
Diretas 43 

15.003.10.302.0753.270
5 

Manutenção das atividades de média e 
alta complexidade - MAC 

3.3.90 – Aplicações 
Diretas Exercício 2023 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022. 
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul – SC 
SIGNATÁRIOS: Alceu Gilmar Moretti e Tcharla Françoise Menel 
 
 

Alceu Gilmar Moretti 
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SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 632/2022 AO CONTRATO Nº 692/2021
Publicação Nº 4263801

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

 

Contrato nº 692/2021 – Concorrência nº 192/2021     - 1 - 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 632/2022 AO CONTRATO Nº 692/2021 
 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 192/2021.  
FUNDAMENTO: artigo 57, § 1º, incisos I e IV C/C  65 § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. 
CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 
DO OBJETO: Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e 
mão de obra, para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária 
e serviços complementares, na Rua 885 – Ricardo Ottokar Hruschka, Bairro: São Luís, com extensão total de 
102,95m( cento e dois metros e noventa e cinco centímetros), em conformidade com os Projetos, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa, que são partes integrantes do edital. 
DO PRAZO: O prazo de execução dos serviços previstos no item 6.1 da cláusula sexta do contrato original, 
suspenso em 14/02/2022 através da Ordens de Paralisação da Obra; bem como considerando o reinício das 
atividades em 05/04/2022, vide a Ordem de Reinício, prorrogado pelo item 2.2 da cláusula segunda do Primeiro 
Termo Aditivo nº 198/2022, suspenso novamente em 13/06/2022 através da Ordem de Paralisação da Obra nº 
002/2022 e o renínico das atividades em 04/10/2022; e, ainda, que o prazo de execução não havia encerrado, sendo o 
prazo remanescente de mais 19 (dezenove) dia para a execução dos serviços, terminando em 22/10/2022. Com 
fundamento no artigo 57, § 1º, incisos I e IV da Lei Federal 8.666/93, o prazo de execução dos serviços previstos no 
item 6.1 da cláusula sexta do contrato original, fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a contar de 23/10/2022 com 
término em 21/11/2022. O prazo de vigência deste termo aditivo será igual ao prazo de execução acrescido de 60 
(sessenta) dias. 
DO ACRÉSCIMO: Com fundamento no artigo 65 § 1º da Lei Federal 8.666/93, integra o presente Termo Aditivo a 
Planilha apresentada pelo engenheiro fiscal designado pelo Decreto Municipal nº 16.001/2022 que acresce os 
serviços do presente contrato, de acordo pelos signatários deste termo aditivo, no valor de R$ 17.216,18 (dezessete 
mil e duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos), correspondentes a 10,55% (dez inteiros e cinquenta e cinco 
centésimos percentuais) de acréscimo em relação ao valor do contrato original. Em consequência do acréscimo, o 
valor total da obra fica em R$ 191.867,79 (cento e noventa e um mil e oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e 
nove centavos). 
DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes do objeto deste termo aditivo correrão por conta de 
recursos do exercício de 2022, como segue: 

Classif. Funcional 
programática Projeto/atividade Descrição da Natureza da 

Despesa Dotação Orçamentária 

09.001.15.452.0450.310
1 

Pavimentação Rua Ricardo 
Ottokar Hruschka 

4.4.90 – Aplicações 
Diretas 254 

DA PRORROGAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA 
deverá providenciar a prorrogação e complementação da garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 
bem como a proporção dos valores acrescidos neste termo aditivo, para fins de fiel cumprimento da execução do 
objeto deste Contrato, com prazo de validade até 20 de janeiro de 2023, conforme item 12.1.1 da cláusula décima 
segunda do contrato, sob pena de descumprimento contratual, sujeita às penalidades previstas na Lei Federal n.º 
8.666/93. A garantia referida no item 5.1 desta cláusula será liberada à CONTRATADA após a apresentação da CND 
do INSS referente à obra e após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da mesma. Na hipótese da 
CONTRATADA deixar de cumprir os compromissos assumidos com a sua proposta, contrato e edital de licitação, 
fica o MUNICÍPIO autorizado a liberar a seu próprio favor, o valor da caução, após comprovação da não execução 
ou cumprimento. A liberação do pagamento dos valores decorrentes do contrato está condicionada à comprovação 
da obrigação prevista no item 5.1 deste termo aditivo contratual, competindo ao fiscal e gestor do contrato 
designados pelos Decretos Municipais nº 16.001/2022 e nº 15.562/2021, os servidores públicos Sidney Eiselt e 
Otoniel da Silva, a fiscalização e gestão da presente obrigação por parte da contratada. 
As demais cláusulas permanecem inalteradas.  
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022. 
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC. 
SIGNATÁRIOS: Otoniel da Silva e Maurício Vogelsanger. 
 

Otoniel da Silva 
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SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 640/2022 AO CONTRATO Nº 276/2021
Publicação Nº 4263820

 

   ESTADO DE SANTA CATARINA 
   MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

Termo de Credenciamento nº 461/2019- Inexigibilidade nº 252/2019 - 1 - 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 640/2022 AO CONTRATO Nº 279/2021 
 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 046/2021.   
FUNDAMENTO:  artigo 65 § 1º da Lei Federal 8.666/93. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. 
CONTRATADA: CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA EPP 
DO OBJETO: Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e 
mão de obra para construção do Centro de Treinamento Esportivo com área total de 1.966,35m², que será construído 
nos fundos da Arena Jaraguá, localizada na Rua Gustavo Hagedorn nº 636, no Bairro Nova Brasília, em conformidade 
com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa, que são partes integrantes do edital. 
DO PRAZO: O prazo de execução dos serviços previstos no item 6.1 da cláusula sexta do contrato original, suspenso 
em 20/12/2021 e em 15/07/2022 através das Ordens de Paralisação da Obra; bem como considerando o reinício das 
atividades em 14/01/2021 e em 17/08/2022, vide as Ordens de Reinício e, ainda, que o prazo de execução não havia 
encerrado, sendo o prazo remanescente de mais 01 (um) dias para a execução dos serviços, a contar do dia 17/08/2022, 
prazo de execução do presente contrato termina em 17/08/2022. Com fundamento no artigo 57, § 1º, inciso III da Lei 
Federal 8.666/93, prorrogado pelo item 2.2 da cláusula  segunda do Primeiro Termo Aditivo nº 151/20223, o prazo de 
execução dos serviços fica prorrogado por mais 105 (cento e cinco) dias, a contar de 18/08/2022 com término em 
30/11/2022. O prazo de vigência deste termo aditivo será igual ao prazo de execução acrescido de 60 (sessenta) dias. 
DA PRORROGAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA deverá providenciar a prorrogação e 
complementação da garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, bem como a proporção dos valores 
acrescidos neste termo aditivo, para fins de fiel cumprimento da execução do objeto deste Contrato, com prazo de 
validade até 29 de janeiro de 2023, conforme item 12.1.1 da cláusula décima segunda do contrato, sob pena de 
descumprimento contratual, sujeita às penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93. A garantia referida no item 3.1 
desta cláusula será liberada à CONTRATADA após a apresentação da CND do INSS referente à obra e após a emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo da mesma. Na hipótese da CONTRATADA deixar de cumprir os compromissos 
assumidos com a sua proposta, contrato e edital de licitação, fica o MUNICÍPIO autorizado a liberar a seu próprio 
favor, o valor da caução, após comprovação da não execução ou cumprimento. A liberação do pagamento dos valores 
decorrentes do contrato está condicionada à comprovação da obrigação prevista no item 3.1 deste termo aditivo 
contratual, competindo ao fiscal do contrato designados pelos Decretos Municipais nº 15.955/2022 e nº 15.283/2021, 
servidor público Silvana Regina Louro Lacerda e Dinalberto de Lucca Moreira, a fiscalização e gestão da presente 
obrigação por parte da contratada. 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2022. 
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC. 
SIGNATÁRIOS: Natália Lucia Petry e Rogério Silvano André 
 
 
 

Natália Lúcia Petry 
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 
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SEXTO TERMO ADITIVO Nº 647/2022 AO CONTRATO Nº 377/2021
Publicação Nº 4263823

 

   ESTADO DE SANTA CATARINA 
   MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

Termo de Credenciamento nº 461/2019- Inexigibilidade nº 252/2019 - 1 - 

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO Nº 647/2022 AO CONTRATO Nº 377/2021 
 
PROCESSO: DISPENSA Nº 097/2021. 
FUNDAMENTO: artigo 57, § 1º, inciso III da Lei Federal 8.666/93. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. 
CONTRATADA: J. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 10.912.255/0001-84 
DO OBJETO: Prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra para reforma em uma 
área de 573,97m² e ampliação com área de 929,98m², construção de muros de contenção, estrutura, cobertura e 
fechamento lateral da quadra poliesportiva e demais serviços conforme projetos complementares, na E.M.E.B Adelino 
Francener, localizada na Rua Domingos Rosa nº 1040 – Bairro Boa Vista em Jaraguá do Sul/SC, em conformidade com 
os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa que são partes integrantes do edital. 
DO PRAZO: Com fundamento no artigo 57, § 1º, incisos I e IV da Lei Federal 8.666/93, o prazo de execução dos 
serviços previstos no item 6.1 da cláusula sexta do contrato original, prorrogado pelo 2.1 da cláusula segunda do Quarto 
Termo Aditivo nº 448/2022, prorrogado pelo item 2.1 da cláusula segunda do Quinto Termo Aditivo nº 469/2022, fica 
prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 09/10/2022 com término em 07/12/2022. O prazo de vigência deste 
termo aditivo será igual ao prazo de execução acrescido de 60 (sessenta) dias. 
DA PRORROGAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA deverá providenciar a prorrogação 
da garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, para fins de fiel cumprimento da execução do objeto 
deste Contrato, com prazo de validade até 05 de fevereiro de 2023, conforme item 12.1.1 da cláusula décima segunda 
do contrato, sob pena de descumprimento contratual, sujeita às penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93.. A 
garantia referida no item 3.1 desta cláusula será liberada à CONTRATADA após a apresentação da CND do INSS 
referente à obra e após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da mesma. Na hipótese da CONTRATADA 
deixar de cumprir os compromissos assumidos com a sua proposta, contrato e edital de licitação, fica o MUNICÍPIO 
autorizado a liberar a seu próprio favor, o valor da caução, após comprovação da não execução ou cumprimento. A 
liberação do pagamento dos valores decorrentes do contrato está condicionada à comprovação da obrigação prevista no 
item 4.1 deste termo aditivo contratual, competindo ao fiscal e a gestora do contrato designados pelos Decretos 
Municipais nº 14.667/2021 e nº 15.784/2022, os servidores públicos Jacira Rozza Buzzarello e Fabieli Pilatti Mendes, a 
fiscalização e gestão da presente obrigação por parte da contratada. 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
DATA DA ASSINATURA: 13/10/2022. 
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC. 
SIGNATÁRIOS: Ivana Atanásio Dias e Jerson Lopes de Oliveira. 
 
 

Ivana Atanásio Dias 
Secretaria Municipal de Educação 
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TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 619/2022 AO CONTRATO Nº 492/2019
Publicação Nº 4263799

 

                          ESTADO DE SANTA CATARINA 
 MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Contrato nº 492/2019 – Dispensa nº 061/2019-FMS - 1 - 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 619/2022 AO CONTRATO Nº 492/2019 
 

PROCESSO: Dispensa nº 061/2019-FMS. 
FUNDAMENTO: artigo 57 inciso II da Lei Federal 8.666/93. 
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
CONTRATADA: CASA DE ASSISTÊNCIA DILONY EIRELI. 
OBJETO: Contratação de serviços de internação de paciente em clínica de psiquiatria especializada para tratamento 
de saúde, conforme registros especificados dentro do processo judicial confirmando e tornando definitiva a liminar 
em Dezembro/2014 - impetrado pelo Ministério Público de Santa Catarina 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Jaraguá do Sul Nº 0900468-94.2014.8.24.0036 - tutela e curatela nomeação/ proc. e conforme a decisão da Exma Srª 
Juíza da Vara da Família, Infância e Juventude Dra. Anuska Felski da Silva, que decretou em 03/03/2016 pela 
interdição - em favor da paciente Ester Longhi Kammer, residente a Rua Roberto Ziemann, nº 36 - Bairro 
Czerniewicz - fone:- 9606 4315 / 3275 0491. 
DO PRAZO: Com fundamento do artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93, o prazo de execução dos serviços 
pactuados no item 3.1 da cláusula terceira do contrato original, prorrogado pelo item 2.1 da cláusula segunda do 
Primeiro Termo Aditivo nº 500/2020, prorrogado pelo item 2.1 da cláusula segunda do Segundo Termo Aditivo nº 
653/2021, fica prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 01/11/2022 a 
31/10/2024. O prazo de vigência será igual ao prazo de execução acrescido de 60 (sessenta) dias. 
DO VALOR: O valor pactuado no item 2.1 da cláusula segunda do contrato original, inalterado pelo item 3.1 da 
cláusula terceira do Primeiro Termo Aditivo nº 500/2020, reajustado pela Segunda Apostila nº 314/2020, reajustado 
pelo item 3.1 da cláusula terceira do Segundo Termo Aditivo nº 653/2021, fica inalterado, sendo o valor mensal de 
R$ 4.400,34 (quatro mil quatrocentos reais e trinta e quatro centavos), totalizando o valor de R$ 52.804,08 
(cinquenta e dois mil oitocentos e quatro reais e oito centavos) para o período de 12 (doze) meses. 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente termo aditivo correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária do exercício de 2022, 2023 e 2024, a saber: 

Classif. Funcional 
programática Projeto/atividade Descrição da Natureza 

da Despesa 
Dotação 

Orçamentária 

15.003.10.302.0753.2705 Prestar serviços de média e alta 
complexidade - ambulatorial e hospitalar 

3.3.90 – Aplicações 
Diretas 47 

15.003.10.302.0753.2705 Prestar serviços de média e alta 
complexidade - ambulatorial e hospitalar 

3.3.90 – Aplicações 
Diretas Exercício 2023 

15.003.10.302.0753.2705 Prestar serviços de média e alta 
complexidade - ambulatorial e hospitalar 

3.3.90 – Aplicações 
Diretas Exercício 2024 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
DATA DA ASSINATURA: 23/09/2022. 
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul – SC. 
SIGNATÁRIOS: Alceu Gilmar Moretti e Nivaldo Alexandre. 
 
 
 

Alceu Gilmar Moretti 
Secretário Municipal da Saúde e 
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   MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

Contrato 449/2019 – Inexigibilidade nº 244/2019 - 1 - 

 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 626/2022 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 

449/2019 
 
PROCESSO: Inexigibilidade 244/2019 ao CREDENCIAMENTO 218/2019. 
FUNDAMENTO: artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93. 
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC. 
CONTRATADA: BUBA AUTO SOCORRO LTDA  
DO OBJETO: O objeto do presente CREDENCIAMENTO é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO 
POR GUINCHO, ATÉ O DEPÓSITO DE VEÍCULOS REMOVIDOS, APREENDIDOS E RETIRADOS DE 
CIRCULAÇÃO PELA POLÍCIA MILITAR QUANDO VINCULADO A ATIVIDADE DE TRÂNSITO NO 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, além disso, trata da remoção de veículos abandonados ou 
estacionados em situação que caracterize o seu abandono nas vias públicas do Município de Jaraguá do Sul 
nos termos do previsto na Lei Municipal nº 7.989/2019, nas condições e prazos estipulados no presente edital, em 
conformidade com o Anexo V do Edital (Tabela de Preços), nas condições e prazos estipulados no Edital de 
Credenciamento e em conformidade com o Anexo VI – Termo de Referência. 
DO PRAZO: Com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93, o prazo de execução estipulado pelo 
item 4.1 da cláusula quarta do termo de credenciamento original, prorrogado pelo item 3.1 da cláusula terceira do 
Primeiro Termo Aditivo nº 552/2020, prorrogado pelo item 2.1 da cláusula  segunda do Segundo Termo Aditivo nº 
538/2021, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/10/2022 com término no dia 
13/10/2023. O prazo de vigência será igual ao prazo de execução acrescido de 60 (sessenta) dias. 
DO VALOR: Em concordância com a CREDENCIADA, os valores estimados pactuados no item 3.1 da cláusula 
terceira do termo de credenciamento original, ficam inalterados, conforme seguem: 

Item CATEGORIA DO VEÍCULO Valor 
unitário 

Quant. Total 
Estimada/ano 

Valor máximo 
estimado/ano 

01 
Motocicletas, triciclo, quadriciclo e similares e 
carro de mão, bicicleta, ciclomotor, motoneta 
(reboque e semirreboque) 

 
R$ 95,00 

 
700 R$ 66.500,00 

02 
Automóveis, camionetas e caminhonetes, 
utilitário, charrete, carroça e outros, (reboque 
ou semirreboque com PBT de até 1.000 kg 

 
R$ 126,00 

 
1.750 R$ 220.500,00 

03 Reboque, semirreboque com PBT de 1.001kg 
até 3.499 kg R$ 170,50 10 R$ 1.705,00 

04 
Caçambas estacionárias, Caminhões, ônibus, 
reboques ou semirreboque igual ou superior a 
3.500 kg e similares. 

R$ 265,50 55 R$ 14.602,50 

05 
Quando ocorrer a remoção em área rural do 
Município de Jaraguá do Sul terá um acréscimo 
no valor da remoção 

R$ 36,00  
50 R$ 1.800,00 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da execução do objeto do presente termo 
aditivo, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária dos exercícios de 2022 e 2023, a saber: 

Classif. Funcional 
Programática Projeto/atividade Descrição da Natureza 

da Despesa Dotação Orçamentária 

33.002.06.122.410.2.
263 

Manutenção do pátio de 
veículos apreendidos 

3.3.90 – Aplicações 
Diretas 515 

33.002.06.122.410.2.
263 

Manutenção do pátio de 
veículos apreendidos 

3.3.90 – Aplicações 
Diretas Exercício 2023 

DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) LEI 13.709/2018: A CONTRATADA autoriza a coleta 
de dados pessoais e empresariais imprescindíveis à execução deste contrato, tendo sido informado quanto ao 
tratamento de dados que será realizado pelo MUNICÍPIO CONTRATANTE, nos termos da Lei n° 13.709/2018, 
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nos termos do Edital. A CONTRATADA autoriza, neste mesmo ato, a guarda dos documentos 
(contratos/documentos fiscais/notificações/protocolos/ordens de serviços) - em que pese eles possuam dados 
pessoais - por parte do CONTRATANTE a fim de que ela cumpra com o determinado nas demais normas que 
regulam o presente contrato, bem como para o cumprimento da obrigação legal nos termos do artigo 16, inciso I, da 
Lei Geral de Proteção de Dados. As disposições acima também refletem para as testemunhas e signatários deste 
contrato. 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022. 
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC. 
SIGNATÁRIOS: Gildo Martins de Andrade Filho e Edemar Friese. 
 
 

Gildo Martins de Andrade Filho 
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TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 629/2022 AO CONTRATO Nº 306/2022
Publicação Nº 4263816

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

 

Contrato nº 306/2022 – Tomada de Preços nº 032/2022     - 1 - 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 629/2022 AO CONTRATO Nº 306/2022 
 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2022. 
FUNDAMENTO: artigo 57, § 1º, incisos I, III e IV da Lei Federal 8.666/93. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA JARAGUÁ LTDA 
DO OBJETO: Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para 
reforma/adequação de edificação existente no Parque da Inovação, para implantação de um Meliponário e espaço 
para workshop, em área total de 113,19 m² (cento e treze metros quadrados e dezenove centímetros quadrados), em 
conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Quantitativa que são partes integrantes 
do edital. 
DO PRAZO: Com fundamento no artigo 57, § 1º, incisos I, III e IV da Lei Federal 8.666/93, o prazo de execução 
dos serviços previstos no item 6.1 da cláusula sexta do contrato original, fica prorrogado por mais 60 dias, a contar 
de 05/10/2022 com término em 03/12/2022. O prazo de vigência deste termo aditivo será igual ao prazo de execução 
acrescido de 60 (sessenta) dias. 
DA PRORROGAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA deverá providenciar a prorrogação 
da garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, para fins de fiel cumprimento da execução do objeto 
deste Contrato, com prazo de validade até 01 de fevereiro de 2023, conforme item 12.1.1 da cláusula décima 
segunda do contrato, sob pena de descumprimento contratual, sujeita às penalidades previstas na Lei Federal n.º 
8.666/93.. A garantia referida no item 3.1 desta cláusula será liberada à CONTRATADA após a apresentação da 
CND do INSS referente à obra e após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da mesma. Na hipótese da 
CONTRATADA deixar de cumprir os compromissos assumidos com a sua proposta, contrato e edital de licitação, 
fica o MUNICÍPIO autorizado a liberar a seu próprio favor, o valor da caução, após comprovação da não execução 
ou cumprimento. A liberação do pagamento dos valores decorrentes do contrato está condicionada à comprovação 
da obrigação prevista no item 3.1 deste termo aditivo contratual, competindo a fiscal e ao gestor do contrato 
designados pelo Decreto Municipal nº 16.069/2022 e  nº 15.940/2022, servidores públicos Daniel Messias dos 
Santos e Marcelo Adriano Elert, a fiscalização e gestão da presente obrigação por parte da contratada. 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022. 
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC. 
SIGNATÁRIOS: Marcos Voltolini e Roland Walter Janssen. 
 
 

Marcos Voltolini 
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Publicação Nº 4263818
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Contrato nº 662/2021 – Tomada de Preço nº 201/2021     - 1 - 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 630/2022 AO CONTRATO Nº 662/2021 
 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 201/2021. 
FUNDAMENTO: artigo 57, § 1º, incisos I e III C/C artigo 65 § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. 
CONTRATADA: CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA EPP 
DO OBJETO: Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para 
reforma/restauro em uma área de 517 m² (quinhentos e dezessete metros quadrados), contemplando restauro, 
reforma e requalificação de uso, nas áreas interna e externa do casarão, localizado na Rua Walter Marquardt nº 962, 
no Bairro Barra do Rio Molha, em Jaraguá do Sul/SC, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária e Quantitativa que são partes integrantes do edital. 
DO PRAZO: Com fundamento no artigo 57, § 1º, incisos I e III da Lei Federal 8.666/93, o prazo de execução dos 
serviços previstos no item 6.1 da cláusula sexta do contrato original, prorrogado pelo item 2.1 da cláusula segunda 
do Primeiro Termo Aditivo nº 395/2022, prorrogado pelo item 2.1 da cláusula segunda do Segundo Termo Aditivo nº 
542/2022,fica prorrogado por mais 07 (sete) dias, a contar de 01/10/2022 com término em 07/10/2022. O prazo de 
vigência deste termo aditivo será igual ao prazo de execução acrescido de 60 (sessenta) dias. 
DO ACRÉSCIMO: Com fundamento no artigo 65 § 1º da Lei Federal 8.666/93, integra o presente Termo Aditivo a 
Planilha apresentada pelo engenheiro fiscal designado pelo Decreto Municipal nº 15.359/2021 que acrescem os 
serviços do presente contrato, de acordo pelos signatários deste termo aditivo, no valor de R$ 63.089,71 (sessenta e 
três mil e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), correspondentes a 5,86% (cinco inteiros e oitenta e seis 
centésimos percentuais) de acréscimo em relação ao valor do contrato original. Em consequência do acréscimo, o 
valor total da obra fica em R$ 1.233.714,27 (um milhão e duzentos e trinta e três mil e setecentos e quatorze reais e 
vinte e sete centavos). 
DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes do objeto deste termo aditivo correrão por conta de 
recursos do exercício de 2022, como segue: 

Classif. Funcional 
programática Projeto/atividade Descrição da Natureza 

da Despesa 
Dotação 

Orçamentária 

08.001.12.122.0300.1169 Reformar e Restaurar Casa 
Marquardt 

4.4.90 – Aplicações 
Diretas 85 

DA PRORROGAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA 
deverá providenciar a prorrogação e complementação da garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 
bem como a proporção dos valores acrescidos neste termo aditivo, para fins de fiel cumprimento da execução do 
objeto deste Contrato, com prazo de validade até 06 de dezembro de 2022, conforme item 12.1.1 da cláusula décima 
segunda do contrato, sob pena de descumprimento contratual, sujeita às penalidades previstas na Lei Federal n.º 
8.666/93. A garantia referida no item 5.1 desta cláusula será liberada à CONTRATADA após a apresentação da CND 
do INSS referente à obra e após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da mesma. Na hipótese da 
CONTRATADA deixar de cumprir os compromissos assumidos com a sua proposta, contrato e edital de licitação, 
fica o MUNICÍPIO autorizado a liberar a seu próprio favor, o valor da caução, após comprovação da não execução 
ou cumprimento. A liberação do pagamento dos valores decorrentes do contrato está condicionada à comprovação 
da obrigação prevista no item 5.1 deste termo aditivo contratual, competindo ao fiscal e ao gestor do contrato 
designado pelo Decreto Municipal nº 15.359/2021, os servidores públicos Aderbal Rodrigo Castellan Lopes e Karen 
Cristina Arce, a fiscalização da presente obrigação por parte da contratada. 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022. 
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC. 
SIGNATÁRIOS: Ivana Atanásio Dias e Rogério Silvano André 
 
 

Ivana Atanásio Dias 
Secretária Municipal de Educação 
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TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 633/2022 AO CONTRATO Nº 692/2021
Publicação Nº 4263802
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Contrato nº 692/2021 – Concorrência nº 192/2021     - 1 - 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 633/2022 AO CONTRATO Nº 692/2021 
 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 192/2021.  
FUNDAMENTO: artigo 65 § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. 
CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 
DO OBJETO: Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e 
mão de obra, para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária 
e serviços complementares, na Rua 885 – Ricardo Ottokar Hruschka, Bairro: São Luís, com extensão total de 
102,95m( cento e dois  metros e noventa e cinco centímetros), em conformidade com os Projetos, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa, que são partes integrantes do edital. 
DA SUPRESSÃO: Com fundamento no artigo 65 § 1º da Lei Federal 8.666/93, integra o presente Termo Aditivo a 
Planilha apresentada pelo engenheiro fiscal designado pelo Decreto Municipal nº 16.001/2022 que suprime os 
serviços constantes da planilha apresentada pela CONTRATADA juntamente com a proposta e que fazem parte do 
presente, aprovados pelos signatários deste termo aditivo, no valor de R$ 6.542,59  (seis mil e quinhentos e quarenta 
e dois reais e cinquenta e nove centavos), correspondentes a 4,01% (quatro inteiros e um centésimo percentuais) de 
supressão em relação ao valor do contrato original. Em consequência da supressão, o valor total da obra fica em R$ 
185.325,20 (cento e oitenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). Os valores a serem 
suprimidos previstos no item 2.1 serão anulados do Empenho nº 2.846/2022. 
As demais cláusulas permanecem inalteradas.  
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022. 
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC. 
SIGNATÁRIOS: Otoniel da Silva e Maurício Vogelsanger. 
 

Otoniel da Silva 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 
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CLASSIFICAÇÃO FINAL EDITAL N° 007/2022/CESE ENSINO MÉDIO
Publicação Nº 4265777
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CLASSIFICAÇÃO FINAL
EDITAL N° 007/2022/CESE

ENSINO MÉDIO
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO ALUNO

1 196 STEPHANY GUIMARÃES

2 42 NICOLE KARINA BURGER

3 91 MARIA ISABEL HANSEN

4 125 MARIA EDUARDA GUERALD BREDER SOARES

5 183 EMANUELLE VENERA

6 254 ANA JÚLIA PEDROSO

7 112 MATEUS DE SOUZA

8 142 NICOLLY PIETRA ALBINO

9 132 CAMILA LEONI

10 274 GABRIELI CAROLINA MAAS

11 351 JULIA GABRIELI MENEGHELLI

12 287 VITOR AUGUSTO BRAUN

13 52 JEAN CARLOS PISKE

14 344 WESLEY GABRIEL GALVÃO

15 210 MARCIEL FANES

16 267 RICHARD ALVINO PEREIRA BOSHAMMER

17 98 HADMILA KRAUSE

18 251 AMANDA LETICIA DE TOFEL

19 192 JULIA RODRIGUES STRENSK

20 273 FERNANDA BOZELO GOMES

21 130 LETICIA GABRIELE DA SILVA

22 303 LUAN VICTOR OLIVEIRA

23 193 GUILHERME LIMA SCHWINGEL

24 45 LARISSA STENGER

25 271 MARCOS

26 8 LAURA PEREIRA MARCIANO TISSI

27 165 FERNANDA RUTKE FERREIRA

28 5 ANDREI ROEDEL

29 177 LETICIA MAIDANA QUINTANA

30 139 GUSTAVO HIRT

31 72 RAYSSA GUILGUEN HERNATSKI CARVALHO

32 71 TAINARA EHLERT
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33 157 VITORIA CRISTINA MAIOCHI MONTEIRO DOS SANTOS

34 32 CAMILLI NATALIA DE SOUZA KOPSCH

35 373 TAINÁ BASSO KREUZ

36 223 LAVINIA DOMINGOS

37 107 ELYN MARIANE STREIT

38 38 FLÁVIA HORNBURG

39 33 JULIA DE MIRANDA LIVIERA

40 156 LUANA BLUCHINSKI SERENINI

41 248 JULIA JOSEFA DA SILVA DAMASCENO

42 367 NATHALY CRISTINA PELLENS

43 158 JOANA DECKER KROISCH

44 230 STEFANY KAROLINI FERREIRA TAVARES

45 305 MATHEUS FERNANDES DA SILVA

46 188 MARIANA DE MORAIS GUEDES

47 14 BRUNA DA CRUZ MATTANA

48 198 GABRIELA CRISTINA TONI

49 241 YTALO KAUÊ LINO SILVA

50 131 KAMILLE REISER

51 306 NAYARA TEIXEIRA

52 202 PAMELA LENNERT

53 115 HAISLA APARECIDA LIEBL

54 360 TAINÁ LÜTZOW

55 212 LAURA BEATRIZ SCHUMACHER

56 334 GREICIANE FERNANDA LIENEMANN

57 272 THAINE HAIRA DA MOTTA

58 297 CAMILE ELLY SARAIVA

59 275 JÚLLIAN FALCÃO DA SILVA

60 146 GABRIELA AGNEZ RIBEIRO FERNANDES

61 276 MARAYA DA SILVA BORGES

62 247 ANA LUIZA LEITE

63 53 LUCIANA DE OLIVEIRA

64 293 JOAO GABRIEL MEDEIROS ZIEHLSDORFF REICHERT

65 204 POLLYANA LETICIA SCHNEIDER

66 30 HIAGO GABRIEL SANTANA

67 345 FELIPE DAL RI

68 266 STHEFANY LUIZA WURZ DA SILVA

69 244 GABRIELY KAMCHEN DOS SANTOS
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70 137 MARIA ANTÔNIA BORBA

71 89 LUIZ FELIPE PAIVA ALBUQUERQUE

72 48 LUIZ PAULO VOLTOLINI

73 55 PRISCILA KRISANSKI

74 90 ELOISA  VOIGT

75 234 NATÁLIA PETRY PANINI

76 140 FERNANDA KRISTINA MASSAIA

77 298 MARIO ANTONIO ARRUDA TAVARES

78 111 BRAIAN JORGE LISBOA

79 167 KAIANE LUIZA MEIRA DIAS

80 191 CAMILLE TRIBESS

81 205 GABRIEL RIBEIRO WEINFURTER

82 331 IZABELI JAMILI NONES

83 291 MAYARA SILVEIRA

84 186 VINICIUS RIBEIRO MIRANDA

85 95 EDUARDA LIMA FERREIRA

86 124 IRIS MORGANA PAVANATI COSTA

87 114 DANIELE NEVES BATISTA

88 282 LUISA FERNANDA PEREIRA RODRIGUES

89 43 LAURA BORTOLATO

90 74 ERICK PATRIK CAVALINI

91 179 TAINANDO GOMES

92 57 LUIS MIGUEL CRUZ ORTIZ

93 354 CARLOS EDUARDO UYEMURA ZARICHEN

94 10 KIMBELLY KEYCE ARAGÃO DA SILVA

95 76 MARIA LUYZZA RIBEIRO VAZ DOS SANTOS

96 23 BRUNA EDUARDA DE PROENÇA MOREIRA

97 123 FERNANDA ANDRIELLY STEILEIN

98 209 ALEXIA SIQUEIRA DA SILVA

99 25 KETLIN DOS SANTOS IRALA

100 9 VICTOR LUCAS DE SOUZA SOLUTCHAK

101 26 MAIRON ALVES LAET

102 169 MARIA LORENA QUEIROZ DE MATOS

103 199 GUILHERME GAZZOLA

104 4 LARISSA STENGER

105 37 BEATRIZ DE OLIVEIRA PACHECO

106 225 WILLIAN GONÇALVES RAMOS
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107 7 MARIA EDUARDA SARAGOSA

108 213 MORGANA ANTUNES PUCCI

109 47 ISABELLI VITÓRIA MICHALOVICZ DE SÁ

110 366 LUAN FELIPE VIEIRA VILLWOCK

111 239 BIANCA DORIGUELLO SPINA

112 229 FELIPE RAFAEL DOS SANTOS

113 318 DANIEL ERICK ZILZ

114 235 EMILY LEANDRO FÉLIX DA SILVA

115 290 GUSTAVO CORREIA

116 34 MARIA ELISA MOREIRA ARAUJO

117 19 WELLINTON MATEUS APOLINÁRIO

118 321 ELIZA LUANA AGOSTINHO PEDRO

119 65 GUILHERME KRUGER PINHEIRO

120 6 MÉLANY LAGO

121 315 EMANUELLE DOS SANTOS MARTINS

122 118 FELIPE ERNESTO VASEL

123 370 CHARLES REINKE

124 67 ÍTALA EMANUELLE DE PAULA

125 147 JULIA EDUARDA DA COSTA

126 116 LUIS FERNANDO LOURENCO ALVES

127 176 ANDREY GRITTENS

128 353 LUCAS PEREIRA DA SILVA

129 304 LUISA GABRIELE AGOSTINHO PEDRO

130 260 GABRIEL LAMIN VAZ

131 62 CYBELLE LAISA ROSA DE MENEZES

132 152 MARIANA DA SILVA SANTOS

133 97 ANA CLARA DE ALMEIDA FERREIRA

134 87 GABRIEL FERNANDES PETRONILHO

135 214 KETLIM DOS SANTOS ROSA

136 339 KAUAN SCHUNKE

137 83 GABRIELA DALLABONA DA SILVA

138 22 KAUANE XAVIER

139 77 GUILHERME VITORINO

140 281 FELIX PEREIRA LIMA

141 93 LARISSA RODRIGUES LOPES

142 3 SAMARA CRISTINA GONÇALVES

143 134 RENE KRUGER JUNIOR
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CONTRATOS - REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA
Publicação Nº 4264528

 

____________________DIANTE DE FÉRIAS COLETIVAS OU RECESSO ESCOLAR, O PERÍODO DE FÉRIAS PODERÁ

SER ANTECIPADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESPEITANDO O INTERESSE PÚBLICO.

_____________________________  AS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DE

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA CONTRATANTE.

_____________________________  AS PARTES ELEGEM O FORO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, COMO O ÚNICO

COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLITOS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO.

_____________________________  AS PARTES PODERÃO RESCINDIR UNILATERALMENTE O PRESENTE

CONTRATO ANTES DE EXPIRADO O SEU PRAZO, AINDA QUE DIANTE DE PRORROGAÇÃO, CONFORME ART. 10

DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 102/2010.

_____________________________  O CONTRATANTE PODERÁ DESCONTAR DO SALÁRIO DO(A) CONTRATADO (A)

O VALOR DOS DANOS E PREJUÍZOS POR ELE(A) CAUSADOS POR DOLO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU

IMPERÍCIA.

__________________  ALÉM DO VENCIMENTO REFERIDO, O CONTRATADO TERÁ DIREITO AS GRATIFICAÇÕES,

ADICIONAIS E VANTAGENS DISPOSTAS NO ART. 7º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

____________________ O PRESENTE CONTRATO REGER-SE-Á PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR

102/2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 190/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA –

____________________  É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONTRATADO

NA FUNÇÃO  DE PEDAGOGO - REDA CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA EM LEI.

CLÁUSULA SEGUNDA –

____________________  O PRESENTE CONTRATO TERÁ O PRAZO DE 62 DIAS, CONFORME ACIMA INDICADO, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, PODENDO SER

PRORROGADO, POR ATÉ 02 (DOIS) ANOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE

JUSTIFICADO.

CLÁUSULA TERCEIRA –

___________________  A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO O CONTRATADO FARÁ JUS  A PERCEPÇÃO MENSAL

DO VENCIMENTO SUPRA ESPECIFICADO, DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA QUARTA –

__________________  A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, NO CURSO DO PRESENTE

CONTRATO, MODIFICAR A JORNADA DE TRABALHO PACTUADA, PODENDO, INCLUSIVE, ESTABELECER TURNOS

DE REVEZAMENTO, DE MODO QUE MELHOR SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA QUINTA –

__________________ O CONTRATADO PRESTARÁ SEU TRABALHO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA,

PODENDO, CONTUDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SER REMANEJADO PARA QUALQUER UNIDADE

DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA SEXTA –

___________________  É VEDADO, EM QUALQUER HIPÓTESE, O DESVIO DE FUNÇÃO.

__________________  APLICA-SE AO CONTRATADO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

154/2014 QUANTO AOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR, NOS TERMOS E LIMITES CONSTANTES DO ART.

9º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA NONA –

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA

PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE  TAMBÉM O SUBSCREVEM.

Jaraguá do Sul, 20 de Outubro de 2022.

CONTRATANTE

______________________________

CONTRATADO

______________________________

__________________ O(A) CONTRATADO(A) SUJEITAR-SE-Á AS NORMAS GERAIS DO CONTRATANTE, QUE EM

NENHUM MOMENTO PODERÃO SER IGNORADAS, OBRIGANDO-AS A EXECUTAR COM ZELO, EFICIÊNCIA E

LEALDADE TODAS AS TAREFAS QUE LHE FOREM CONFIADAS.

CLÁUSULA DÉCIMA –

EDITAL Nº: 

CONTRATADO (A):

FUNÇÃO:

PERÍODO: DE A

VENCIMENTO MENSAL: R$

) HORAS MENSAIS(

SECRETARIA:

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO,

COM SEDE NESTA CIDADE À RUA WALTER MARQUARDT, Nº 1.111, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº

83.102.459.0001-23, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. ALESSANDRO BUOZI MARTINS, DIRETOR DE GESTÃO

DE PESSOAS E O CONTRATADO, ACIMA IDENTIFICADO,  RESOLVEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, IX, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI  COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, FIRMAR

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO

ADMINISTRATIVO - REDA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE

PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA DAS

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:

PARÁGRAFO ÚNICO –

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA–

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–

FRANKLIN DA COSTA SILVA

043/2022 - SEMED

FRANKLIN DA COSTA SILVA

PEDAGOGO - REDA

21/10/2022 22/12/2022

4093,66

200

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA–

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

CADASTRO Nº: 115995

MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL

CNPJ: 83.102.459/0001-23

CARGA HORÁRIA: 

CLÁUSULA SÉTIMA –

CLÁUSULA OITAVA –

CONTRATO Nº  115995

EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA
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____________________DIANTE DE FÉRIAS COLETIVAS OU RECESSO ESCOLAR, O PERÍODO DE FÉRIAS PODERÁ

SER ANTECIPADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESPEITANDO O INTERESSE PÚBLICO.

_____________________________  AS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DE

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA CONTRATANTE.

_____________________________  AS PARTES ELEGEM O FORO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, COMO O ÚNICO

COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLITOS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO.

_____________________________  AS PARTES PODERÃO RESCINDIR UNILATERALMENTE O PRESENTE

CONTRATO ANTES DE EXPIRADO O SEU PRAZO, AINDA QUE DIANTE DE PRORROGAÇÃO, CONFORME ART. 10

DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 102/2010.

_____________________________  O CONTRATANTE PODERÁ DESCONTAR DO SALÁRIO DO(A) CONTRATADO (A)

O VALOR DOS DANOS E PREJUÍZOS POR ELE(A) CAUSADOS POR DOLO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU

IMPERÍCIA.

__________________  ALÉM DO VENCIMENTO REFERIDO, O CONTRATADO TERÁ DIREITO AS GRATIFICAÇÕES,

ADICIONAIS E VANTAGENS DISPOSTAS NO ART. 7º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

____________________ O PRESENTE CONTRATO REGER-SE-Á PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR

102/2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 190/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA –

____________________  É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONTRATADO

NA FUNÇÃO  DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - LIC. PLENA - REDA CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA

EM LEI.

CLÁUSULA SEGUNDA –

____________________  O PRESENTE CONTRATO TERÁ O PRAZO DE 62 DIAS, CONFORME ACIMA INDICADO, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, PODENDO SER

PRORROGADO, POR ATÉ 02 (DOIS) ANOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE

JUSTIFICADO.

CLÁUSULA TERCEIRA –

___________________  A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO O CONTRATADO FARÁ JUS  A PERCEPÇÃO MENSAL

DO VENCIMENTO SUPRA ESPECIFICADO, DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA QUARTA –

__________________  A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, NO CURSO DO PRESENTE

CONTRATO, MODIFICAR A JORNADA DE TRABALHO PACTUADA, PODENDO, INCLUSIVE, ESTABELECER TURNOS

DE REVEZAMENTO, DE MODO QUE MELHOR SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA QUINTA –

__________________ O CONTRATADO PRESTARÁ SEU TRABALHO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA,

PODENDO, CONTUDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SER REMANEJADO PARA QUALQUER UNIDADE

DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA SEXTA –

___________________  É VEDADO, EM QUALQUER HIPÓTESE, O DESVIO DE FUNÇÃO.

__________________  APLICA-SE AO CONTRATADO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

154/2014 QUANTO AOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR, NOS TERMOS E LIMITES CONSTANTES DO ART.

9º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA NONA –

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA

PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE  TAMBÉM O SUBSCREVEM.

Jaraguá do Sul, 20 de Outubro de 2022.

CONTRATANTE

______________________________

CONTRATADO

______________________________

__________________ O(A) CONTRATADO(A) SUJEITAR-SE-Á AS NORMAS GERAIS DO CONTRATANTE, QUE EM

NENHUM MOMENTO PODERÃO SER IGNORADAS, OBRIGANDO-AS A EXECUTAR COM ZELO, EFICIÊNCIA E

LEALDADE TODAS AS TAREFAS QUE LHE FOREM CONFIADAS.

CLÁUSULA DÉCIMA –

EDITAL Nº: 

CONTRATADO (A):

FUNÇÃO:

PERÍODO: DE A

VENCIMENTO MENSAL: R$

) HORAS MENSAIS(

SECRETARIA:

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO,

COM SEDE NESTA CIDADE À RUA WALTER MARQUARDT, Nº 1.111, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº

83.102.459.0001-23, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. ALESSANDRO BUOZI MARTINS, DIRETOR DE GESTÃO

DE PESSOAS E O CONTRATADO, ACIMA IDENTIFICADO,  RESOLVEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, IX, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI  COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, FIRMAR

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO

ADMINISTRATIVO - REDA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE

PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA DAS

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:

PARÁGRAFO ÚNICO –

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA–

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–

NERCI SALETE GALVAO KUGELMEIER

040/2022 - SEMED

NERCI SALETE GALVAO KUGELMEIER

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - LIC. PLENA - REDA

21/10/2022 22/12/2022

2046,83

100

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA–

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

CADASTRO Nº: 

115996

MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL

CNPJ: 83.102.459/0001-23

CARGA HORÁRIA: 

CLÁUSULA SÉTIMA –

CLÁUSULA OITAVA –

CONTRATO Nº  115996

EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA
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____________________DIANTE DE FÉRIAS COLETIVAS OU RECESSO ESCOLAR, O PERÍODO DE FÉRIAS PODERÁ

SER ANTECIPADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESPEITANDO O INTERESSE PÚBLICO.

_____________________________  AS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DE

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA CONTRATANTE.

_____________________________  AS PARTES ELEGEM O FORO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, COMO O ÚNICO

COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLITOS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO.

_____________________________  AS PARTES PODERÃO RESCINDIR UNILATERALMENTE O PRESENTE

CONTRATO ANTES DE EXPIRADO O SEU PRAZO, AINDA QUE DIANTE DE PRORROGAÇÃO, CONFORME ART. 10

DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 102/2010.

_____________________________  O CONTRATANTE PODERÁ DESCONTAR DO SALÁRIO DO(A) CONTRATADO (A)

O VALOR DOS DANOS E PREJUÍZOS POR ELE(A) CAUSADOS POR DOLO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU

IMPERÍCIA.

__________________  ALÉM DO VENCIMENTO REFERIDO, O CONTRATADO TERÁ DIREITO AS GRATIFICAÇÕES,

ADICIONAIS E VANTAGENS DISPOSTAS NO ART. 7º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

____________________ O PRESENTE CONTRATO REGER-SE-Á PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR

102/2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 190/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA –

____________________  É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONTRATADO

NA FUNÇÃO  DE COORDENADOR PEDAGOGICO - REDA CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA EM LEI.

CLÁUSULA SEGUNDA –

____________________  O PRESENTE CONTRATO TERÁ O PRAZO DE 62 DIAS, CONFORME ACIMA INDICADO, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, PODENDO SER

PRORROGADO, POR ATÉ 02 (DOIS) ANOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE

JUSTIFICADO.

CLÁUSULA TERCEIRA –

___________________  A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO O CONTRATADO FARÁ JUS  A PERCEPÇÃO MENSAL

DO VENCIMENTO SUPRA ESPECIFICADO, DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA QUARTA –

__________________  A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, NO CURSO DO PRESENTE

CONTRATO, MODIFICAR A JORNADA DE TRABALHO PACTUADA, PODENDO, INCLUSIVE, ESTABELECER TURNOS

DE REVEZAMENTO, DE MODO QUE MELHOR SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA QUINTA –

__________________ O CONTRATADO PRESTARÁ SEU TRABALHO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA,

PODENDO, CONTUDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SER REMANEJADO PARA QUALQUER UNIDADE

DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA SEXTA –

___________________  É VEDADO, EM QUALQUER HIPÓTESE, O DESVIO DE FUNÇÃO.

__________________  APLICA-SE AO CONTRATADO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

154/2014 QUANTO AOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR, NOS TERMOS E LIMITES CONSTANTES DO ART.

9º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA NONA –

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA

PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE  TAMBÉM O SUBSCREVEM.

Jaraguá do Sul, 20 de Outubro de 2022.

CONTRATANTE

______________________________

CONTRATADO

______________________________

__________________ O(A) CONTRATADO(A) SUJEITAR-SE-Á AS NORMAS GERAIS DO CONTRATANTE, QUE EM

NENHUM MOMENTO PODERÃO SER IGNORADAS, OBRIGANDO-AS A EXECUTAR COM ZELO, EFICIÊNCIA E

LEALDADE TODAS AS TAREFAS QUE LHE FOREM CONFIADAS.

CLÁUSULA DÉCIMA –

EDITAL Nº: 

CONTRATADO (A):

FUNÇÃO:

PERÍODO: DE A

VENCIMENTO MENSAL: R$

) HORAS MENSAIS(

SECRETARIA:

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO,

COM SEDE NESTA CIDADE À RUA WALTER MARQUARDT, Nº 1.111, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº

83.102.459.0001-23, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. ALESSANDRO BUOZI MARTINS, DIRETOR DE GESTÃO

DE PESSOAS E O CONTRATADO, ACIMA IDENTIFICADO,  RESOLVEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, IX, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI  COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, FIRMAR

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO

ADMINISTRATIVO - REDA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE

PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA DAS

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:

PARÁGRAFO ÚNICO –

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA–

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–

DAIANA WEGNER BARCELLOS

043/2022 - SEMED

DAIANA WEGNER BARCELLOS

COORDENADOR PEDAGOGICO - REDA

21/10/2022 22/12/2022

4093,66

200

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA–

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

CADASTRO Nº: 

115997

MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL

CNPJ: 83.102.459/0001-23

CARGA HORÁRIA: 

CLÁUSULA SÉTIMA –

CLÁUSULA OITAVA –

CONTRATO Nº  115997

EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA
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____________________DIANTE DE FÉRIAS COLETIVAS OU RECESSO ESCOLAR, O PERÍODO DE FÉRIAS PODERÁ

SER ANTECIPADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESPEITANDO O INTERESSE PÚBLICO.

_____________________________  AS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DE

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA CONTRATANTE.

_____________________________  AS PARTES ELEGEM O FORO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, COMO O ÚNICO

COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLITOS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO.

_____________________________  AS PARTES PODERÃO RESCINDIR UNILATERALMENTE O PRESENTE

CONTRATO ANTES DE EXPIRADO O SEU PRAZO, AINDA QUE DIANTE DE PRORROGAÇÃO, CONFORME ART. 10

DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 102/2010.

_____________________________  O CONTRATANTE PODERÁ DESCONTAR DO SALÁRIO DO(A) CONTRATADO (A)

O VALOR DOS DANOS E PREJUÍZOS POR ELE(A) CAUSADOS POR DOLO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU

IMPERÍCIA.

__________________  ALÉM DO VENCIMENTO REFERIDO, O CONTRATADO TERÁ DIREITO AS GRATIFICAÇÕES,

ADICIONAIS E VANTAGENS DISPOSTAS NO ART. 7º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

____________________ O PRESENTE CONTRATO REGER-SE-Á PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR

102/2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 190/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA –

____________________  É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONTRATADO

NA FUNÇÃO  DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - LIC. PLENA - REDA CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA

EM LEI.

CLÁUSULA SEGUNDA –

____________________  O PRESENTE CONTRATO TERÁ O PRAZO DE 62 DIAS, CONFORME ACIMA INDICADO, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, PODENDO SER

PRORROGADO, POR ATÉ 02 (DOIS) ANOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE

JUSTIFICADO.

CLÁUSULA TERCEIRA –

___________________  A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO O CONTRATADO FARÁ JUS  A PERCEPÇÃO MENSAL

DO VENCIMENTO SUPRA ESPECIFICADO, DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA QUARTA –

__________________  A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, NO CURSO DO PRESENTE

CONTRATO, MODIFICAR A JORNADA DE TRABALHO PACTUADA, PODENDO, INCLUSIVE, ESTABELECER TURNOS

DE REVEZAMENTO, DE MODO QUE MELHOR SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA QUINTA –

__________________ O CONTRATADO PRESTARÁ SEU TRABALHO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA,

PODENDO, CONTUDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SER REMANEJADO PARA QUALQUER UNIDADE

DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA SEXTA –

___________________  É VEDADO, EM QUALQUER HIPÓTESE, O DESVIO DE FUNÇÃO.

__________________  APLICA-SE AO CONTRATADO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

154/2014 QUANTO AOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR, NOS TERMOS E LIMITES CONSTANTES DO ART.

9º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA NONA –

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA

PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE  TAMBÉM O SUBSCREVEM.

Jaraguá do Sul, 20 de Outubro de 2022.

CONTRATANTE

______________________________

CONTRATADO

______________________________

__________________ O(A) CONTRATADO(A) SUJEITAR-SE-Á AS NORMAS GERAIS DO CONTRATANTE, QUE EM

NENHUM MOMENTO PODERÃO SER IGNORADAS, OBRIGANDO-AS A EXECUTAR COM ZELO, EFICIÊNCIA E

LEALDADE TODAS AS TAREFAS QUE LHE FOREM CONFIADAS.

CLÁUSULA DÉCIMA –

EDITAL Nº: 

CONTRATADO (A):

FUNÇÃO:

PERÍODO: DE A

VENCIMENTO MENSAL: R$

) HORAS MENSAIS(

SECRETARIA:

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO,

COM SEDE NESTA CIDADE À RUA WALTER MARQUARDT, Nº 1.111, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº

83.102.459.0001-23, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. ALESSANDRO BUOZI MARTINS, DIRETOR DE GESTÃO

DE PESSOAS E O CONTRATADO, ACIMA IDENTIFICADO,  RESOLVEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, IX, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI  COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, FIRMAR

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO

ADMINISTRATIVO - REDA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE

PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA DAS

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:

PARÁGRAFO ÚNICO –

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA–

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–

HELTON NEY DA CRUZ DIAS

040/2022 - SEMED

HELTON NEY DA CRUZ DIAS

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - LIC. PLENA - REDA

21/10/2022 22/12/2022

4093,66

200

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA–

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

CADASTRO Nº: 

116001

MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL

CNPJ: 83.102.459/0001-23

CARGA HORÁRIA: 

CLÁUSULA SÉTIMA –

CLÁUSULA OITAVA –

CONTRATO Nº  116001

EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PP 114-2022
Publicação Nº 4263860

 

SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL

ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

84.438.381/0001-85CNPJ: (47) 2106-9100

89254-000 - Jaraguá do Sul

Telefone:
Rua Erwino Menegotti, 478 - Água VerdeEndereço:

Nr.:   114/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

114/2022

29/09/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei  10.520/2002, Art.  1 e alterações posteriores,  a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

17/10/2022
Pregão presencial
114/2022 - PR
114/2022

AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS E SELOS DE ALUMÍNIO.

Participante: BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Copos para envazar água 120.000, PÇ 0,21 25.200,00

Total do Participante: 25.200,00

Total Geral: 25.200,00

Manutenção das atividades técnicas e operacionais 25.003.17.512.1400.4406.3.3.90.00.00 R$ 9.000,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

17/10/2022Jaraguá do Sul,

ONESIMO JOSE SELL

Diretor Presidente
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Jardinópolis

Prefeitura

DECRETO MUNICIPAL N° 6.249/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265786

DECRETO MUNICIPAL N° 6.249/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

SUSPENDE AS AULAS NO CENTRO D EEDUCAÇÃO INFANTIL VALMOR DOMINGOS ALBERTI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO FRANCISCO RISSO, Prefeito do Município de Jardinópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que são conferidas 
no inciso IV do artigo 71 da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária e Epidemiológica à Secretaria Municipal de Edu-
cação informando a necessidade da suspensão das aulas no Centro de Educação Infantil Valmor Domingos Alberti, em virtude de surto de 
conjuntivite.
CONSIDERANDO que o local necessita ser higienizado para conter a transmissão da doença, a fim de assegurar a saúde das crianças.

DECRETA:
Art. 1º – Ficam suspensas as aulas no Centro de Educação Infantil Valmor Domingos Alberti (creche) nos dias 20 e 21 de outubro de 2022

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

Art. 3º – Revogam-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 19 de outubro de 2022.

MAURO FRANCISCO RISSO
Prefeito Municipal

Registada e publicada em data supra.

NILSON JOSÉ ZATTI
Chefe de Gabinete
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HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2022
Publicação Nº 4263043

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 14AF4D1376156C6E913EE14BD2A8C168B32F1D19

 

 

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS 
Compras e Contratos 
Termo Homologação 

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2105 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 
Minuta - Licitação: 72 codigoCliente: 2105 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: 0 

 

Pág 1 / 1 
 

 

 
IPM Sistemas Ltda 
Atende.Net - WCO v:2015.04 

 
Identificador: WCO561201-336-VCCUOOJPDZVWAE-4 - Emitido por: EDSON MARCOS MARIA 

 
20/10/2022 08:12:04 -03:00 

 

 

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Tomada de Preços 
Para Obras e Serviços de Engenharia 

12/2022 
Processo Administrativo: 72/2022 

   

Ao Prefeito Municipal Srº. MAURO FRANCISCO RISSO tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, 
designada pela Decreto nº 6011/2022. 
  

Homologo  

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Tomada de Preços nº. 12/2022, o(s) 
participante(s): 
 
  

77003 - CONSTRUPAV INFRAESTRUTURA LTDA 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 
1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA 

AVENIDA SANTO GETÚLHO VARGAS E TRECHO DA 
RUA VILA JARDIM DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS - 
SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA EM 
ANEXO AO PROCESSO 

UNIDADE  1 R$300.542,42 R$300.542,42 

    
Total do Fornecedor: R$300.542,42 

 

Jardinópolis, 20 de outubro de 2022. 
    

MAURO FRANCISCO RISSO 
Prefeito(a) Municipal 
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Joaçaba

Prefeitura

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - PL 86/2022/PMJ - CC 05/2022/PMJ
Publicação Nº 4264720

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1A7BA401F3D4D74692FCC105D0D42A160F80B033
MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2022/PMJ
CONCORRÊNCIA Nº 05/2022/PMJ

O Município de Joaçaba torna pública a 1ª ALTERAÇÃO efetuada no Edital de CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 05/2022/PMJ, tendo por objeto 
“REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição eventual e futura de abrigos de passageiros em diversos locais do Município de Joaçaba/SC, con-
forme especificações e quantidades estimadas nos Anexo I e II deste Edital.”
1ª Alteração:
1. Alterada a data de entrega dos envelopes e abertura da sessão.
2. Alterada a Planilha Orçamentária do Anexo I.
3. Os demais itens permanecem inalterados.

Joaçaba, 20 de outubro de 2022.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
MICHEL CARLESSO ÁVILA – Secretário

DECRETO N° 6.652 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265674

DECRETO N° 6.652 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELO ARTIGO 33, III E IV DA LEI MUNICIPAL 5.444 
DE 04/10/21 (LDO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1° Fica aberto crédito adicional suplementar na importância de R$ 148.500,00 (Cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais), desti-
nado à suplementação das dotações abaixo descritas pertencentes ao Orçamento Municipal vigente:

ORGÃO 02 – GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 001 – GABINETE DO PREFEITO
Proj./Atividade 2.020 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 1
Valor: R$ 4.500,00

ORGÃO 08 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
Unidade Orçamentária 001 – DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj./Atividade 2.046 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 139
Valor: R$ 4.500,00
Unidade Orçamentária 004 – DIRETORIA DE TRANSPORTES, TRÂNSITO E MOBILID. URBANA
Proj./Atividade 2.036 – MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - PREFEITURA
Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 144
Valor: R$ 15.500,00

ORGÃO 09 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
Unidade Orçamentária 001 – SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO E INOVAÇÃO
Proj./Atividade 2.097 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 200
Valor: R$ 50.000,00

ORGÃO 11 – FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária 001 – FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Proj./Atividade 2.096 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1308

Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 244
Valor: R$ 20.000,00

ORGÃO 12 – FUNDO DE ESPORTES
Unidade Orçamentária 001 – FUNDO DE ESPORTES
Proj./Atividade 2.201 – MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES
Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0021 - 256
Valor: R$ 18.000,00

ORGÃO 22 – SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E GESTÃO PÚBLICA
Unidade Orçamentária 001 – SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E GEST. PÚBL.
Proj./Atividade 2.188 – MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPAR., CONTROLE E GESTÃO PÚB.
Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 279
Valor: R$ 25.000,00

ORGÃO 23 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Unidade Orçamentária 001 – SEC. DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Proj./Atividade 2.187 – MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 291
Valor: R$ 11.000,00

Art. 2º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação das dotações abaixo descritas:

ORGÃO 02 – GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 001 – GABINETE DO PREFEITO
Proj./Atividade 2.020 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Aplicação: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 2
Valor: R$ 4.500,00

ORGÃO 08 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
Unidade Orçamentária 001 – DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj./Atividade 2.046 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 140
Valor: R$ 4.500,00
Unidade Orçamentária 004 – DIRETORIA DE TRANSPORTES, TRÂNSITO E MOBILID. URBANA
Proj./Atividade 2.036 – MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - PREFEITURA
Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 145
Valor: R$ 15.500,00

ORGÃO 09 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
Unidade Orçamentária 001 – SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO E INOVAÇÃO
Proj./Atividade 2.097 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 201
Valor: R$ 50.000,00

ORGÃO 11 – FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária 001 – FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Proj./Atividade 2.096 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 246
Valor: R$ 20.000,00

ORGÃO 12 – FUNDO DE ESPORTES
Unidade Orçamentária 001 – FUNDO DE ESPORTES
Proj./Atividade 2.201 – MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES
Modalidade Aplicação: 3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.00.0021 - 259
Valor: R$ 8.000,00

Modalidade Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0021 - 260
Valor: R$ 10.000,00

ORGÃO 22 – SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E GESTÃO PÚBLICA
Unidade Orçamentária 001 – SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E GEST. PÚBL.
Proj./Atividade 2.188 – MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPAR., CONTROLE E GESTÃO PÚB.
Modalidade Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 281
Valor: R$ 25.000,00

ORGÃO 23 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Unidade Orçamentária 001 – SEC. DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Proj./Atividade 2.187 – MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. CULTURA, TURISMO E EVENTOS
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Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 - 292
Valor: R$ 11.000,00

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

Joaçaba (SC), 20 de outubro de 2022.

Dioclésio Ragnini
Prefeito

EDITAL
Publicação Nº 4265136

 ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Edital

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação notifica todos os contribuintes abaixo arrolados, bem como seus re-
presentantes legais, sucessores e responsáveis, que se encontra em DÍVIDA ATIVA os débitos de ISSQN relativos ao exercício de 2021 e 
exercícios anteriores.
Os dados constantes nessa relação estão disponíveis no período de 30 dias na Recepção/Protocolo da Prefeitura Municipal de Joaçaba, os 
quais também se encontram publicados junto ao Diário Oficial do Município.
O Relatório foi emitido com base nos pagamentos efetuados até a data de 18/10/2022.

Joaçaba/SC, 19 de outubro de 2022.

Jorge Luiz Dresch Andreia Lisiane Antunes de Souza Lovatel

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação

Fiscal de Tributos Municipais
Matrícula 7.292

Código / Nome do Contribuinte Cod. Econômico Parcela Ano
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 1 2020
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 2 2020
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 3 2020
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 4 2020
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 5 2020
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 6 2020
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 7 2020
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 8 2020
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 9 2020
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 10 2020
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 11 2019
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 94143 11 2020
64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 
MEI 94143 12 2019

64415 / DIRLEI RIBEIRO DE LIMA 
MEI 94143 12 2020

58652 / EDICARLOS DOMINGUES 
DE LIMA - MEI 92362 3 2020

58652 / EDICARLOS DOMINGUES 
DE LIMA - MEI 92362 4 2020

58652 / EDICARLOS DOMINGUES 
DE LIMA - MEI 92362 5 2020

58652 / EDICARLOS DOMINGUES 
DE LIMA - MEI 92362 6 2020
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58652 / EDICARLOS DOMINGUES 
DE LIMA - MEI 92362 7 2020

58652 / EDICARLOS DOMINGUES 
DE LIMA - MEI 92362 8 2020

58652 / EDICARLOS DOMINGUES 
DE LIMA - MEI 92362 9 2020

58652 / EDICARLOS DOMINGUES 
DE LIMA - MEI 92362 10 2020

58652 / EDICARLOS DOMINGUES 
DE LIMA - MEI 92362 11 2020

58652 / EDICARLOS DOMINGUES 
DE LIMA - MEI 92362 12 2020

58920 / JERALD JOMEHINI ZAPATA 
LA ROSA - MEI 92452 1 2021

58920 / JERALD JOMEHINI ZAPATA 
LA ROSA - MEI 92452 2 2021

58920 / JERALD JOMEHINI ZAPATA 
LA ROSA - MEI 92452 6 2021

58920 / JERALD JOMEHINI ZAPATA 
LA ROSA - MEI 92452 7 2021

58920 / JERALD JOMEHINI ZAPATA 
LA ROSA - MEI 92452 8 2021

58920 / JERALD JOMEHINI ZAPATA 
LA ROSA - MEI 92452 9 2021

58920 / JERALD JOMEHINI ZAPATA 
LA ROSA - MEI 92452 10 2021

58920 / JERALD JOMEHINI ZAPATA 
LA ROSA - MEI 92452 11 2021

58920 / JERALD JOMEHINI ZAPATA 
LA ROSA - MEI 92452 12 2021

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 1 2020

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 1 2021

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 2 2020

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 2 2021

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 3 2020

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 4 2020

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 5 2020

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 6 2020

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 6 2021

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 7 2020

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 7 2021

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 8 2020

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 8 2021

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 9 2020

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 9 2021

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 10 2020

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 10 2021

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 11 2020
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56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 11 2021

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 12 2020

56324 / LEONILDO D AGOSTINI - 
MEI 91612 12 2021

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 2 2019

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 2 2020

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 3 2019

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 3 2020

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 4 2019

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 4 2020

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 5 2019

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 5 2020

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 6 2019

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 6 2020

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 7 2019

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 7 2020

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 8 2019

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 8 2020

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 8 2021

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 9 2019

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 9 2020

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 9 2021

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 10 2019

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 10 2020

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 10 2021

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 11 2019

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 11 2020

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 11 2021

55184 / LOURIVAL HEMETÉRIO - 
MEI 91321 12 2021

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 1 2020

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 1 2021

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 2 2020

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 2 2021

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 3 2020
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56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 4 2020

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 5 2020

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 5 2022

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 6 2020

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 6 2021

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 7 2019

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 7 2020

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 7 2021

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 8 2020

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 8 2021

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 9 2018

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 9 2019

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 9 2020

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 9 2021

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 10 2018

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 10 2019

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 10 2020

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 10 2021

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 11 2018

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 11 2019

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 11 2020

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 11 2021

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 12 2018

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 12 2020

56094 / MAICON ROSA DA SILVA 
- MEI 91557 12 2021

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 1 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 1 2021

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 2 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 2 2021

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 3 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 4 2019

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 4 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 5 2019
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56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 5 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 6 2019

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 6 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 6 2021

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 7 2019

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 7 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 7 2021

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 8 2019

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 8 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 8 2021

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 9 2019

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 9 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 9 2021

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 10 2019

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 10 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 10 2021

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 11 2019

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 11 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 11 2021

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 12 2019

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 12 2020

56683 / MAIRON FELIPE MICHELIN 
- MEI 91721 12 2021

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 1 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 1 2019

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 2 2017

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 2 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 2 2019

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 3 2017

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 3 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 3 2019

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 4 2017

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 4 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 4 2019



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1314

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 5 2017

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 5 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 5 2019

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 6 2017

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 6 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 6 2019

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 7 2017

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 7 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 7 2019

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 8 2017

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 8 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 8 2019

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 9 2017

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 9 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 9 2019

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 10 2017

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 10 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 10 2019

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 11 2017

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 11 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 11 2019

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 11 2021

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 12 2017

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 12 2018

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 12 2019

58666 / MARILEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA MEI 94142 12 2021

NOTIFICAÇÃO Nº 593/2022
Publicação Nº 4265704

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

LIMPEZA DE LOTE

Notificado (a): PAULO ROBERTO FINK
Endereço: Rua Miguel Parno, Bairro São Braz, Joaçaba/SC
Inscrição Imobiliária: 01.08.085.0541
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Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 2022, notificamos o contribuinte acima identificado no prazo de 20 (VINTE) DIAS, contados a 
partir da data do ciente, de acordo com o disposto no art. 60 da Lei Complementar n.º 446 de 09/06/2022 (Código de Posturas).

INTIMAÇÃO:
REALIZAR A LIMPEZA DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE.
Art. 42, 53, 59, 60 e 62 da Lei Complementar Nº 433/2021 e Lei Complementar Nº 446/2022.
OBSERVAÇÕES:
• Solicitamos ainda providências quanto à remoção do material do serviço de roçada no imóvel, visando coibir a proliferação de animais 
peçonhentos no local.
• Alertamos que o presente não autoriza o corte de árvores no imóvel supracitado, dependendo o mesmo de análise e liberação expedida 
pelos órgãos ambientais competentes. Áreas de ZCA e APP deverão ser preservadas em sua totalidade.

SALIENTAMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO AO PRESENTE ACARRETARÁ NAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE:

MULTA DE 10 (DEZ) UFRM POR IMÓVEL
Valor da UFRM em 2022: R$ 131,37, totalizando R$ 1.313,70.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (49) 3527-8859.
Ciente do Notificado: AR

PL 107/2022/PMJ - PE 55/2022/PMJ
Publicação Nº 4264711

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CF7EF4233A14C3ED1EDC069F5A4142B44E7D7F78
PREFEITURA DE JOAÇABA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2022/PMJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022/PMJ

Objeto: Contratação de empresa devidamente credenciada no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, para administração, geren-
ciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões vale alimentação magnético ou com chip e senha pessoal, para efetuar o repasse 
de valores referentes ao vale alimentação aos servidores do Município de Joaçaba/SC. Data da abertura: Dia 04/11/2022, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Forma de Julgamento: MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DATA DE APRESENTA-
ÇÃO DA PROPOSTA: até o dia 04/11/2022. HORÁRIO LIMITE: até 13h20min. DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 04/11/2022. HORÁRIO: 
às 13h30min. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – Setor de Compras e Licitações, na Avenida 
XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou nos sites www.joacaba.sc.gov.br, 
www.portaldecompraspublicas.com.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de 
Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8815 / 3527-8828 ou pelo e-mail compras@joacaba.
sc.gov.br

Joaçaba, 20 de outubro de 2022.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
TANIA APARECIDA DURIGON - Secretária

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.joacaba.sc.gov.br
mailto:compras@joacaba.sc.gov.br
mailto:compras@joacaba.sc.gov.br
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ATA DA SESSÃO PL 76/2022/PMJ - RDC 02/2022/PMJ
Publicação Nº 4264452

 

20/10/2022
1

Data:
1/Página:ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ATA  DO PROCESSO LICITATÓRIO : 76/2022

E-mail: informatica@joacaba.sc.gov.br  Site: http://www.joacaba.sc.gov.br

Av. XV de Novembro, 378 - Centro - Joaçaba - SC
CEP: 89600-000  CNPJ: 82.939.380/0001-99  Telefone: (49) 3527-8800

Ao vigésimo dia do mês de outubro de 2022, às 13h:30min, reuniram-se nas dependências do
prédio da Prefeitura de Joaçaba, os membros da Comissão de Licitações para dar continuidade ao
Processo de Licitação nº 76/2022/PMJ – Edital RDC nº 02/2022/PMJ. Inicialmente foi realizada a
leitura do parecer elaborado pelo servidor Iran Carlos Sartori, o qual analisando as propostas das
licitantes, observou que todas as planilhas apresentaram valores compatíveis com cada etapa da
obra, e que estes estão de acordo com valors de mercado. Na sequência os presentes analisaram
as propostas, sendo que as licitantes Construtora WDD Ltda e Innovar Sistemas Construtivos Ltda,
não informaram a garantia da obra, com a comissão deliberando sobre a ausência desta
informação ser critério desclassificatório, as servidoras Camila Salardi Futina e Maria Olivia Belotto
votaram por desclassificar as propostas, já Maristela Branco de Miranda, Ana Paulo Enderle, e
André Luiz Dri votando por classificá-las, tendo em vista que a responsabilidade do empreiteiro
estar prevista no art. 618 do Código Civil, não podendo ser inferior a 05 (cinco anos), sendo assim,
todas os propostas foram CLASSIFICADAS. Na análise dos preços Construtora WDD Ltda ofertrou R$
4.617.945,16, Construções Herval Ltda EPP R$ 4.624.683,73, e Innovar Sistemas Construtivos Ltda
R$ 4.301.045,46. Na sequência foram analiados os documentos de habilitação, com a licitante
Innovar Sistemas Construtivos Ltda, deixou de apresentar atestado registrado no CREA, de
execução de obra semelhante, previsto no item 8.1.10, bem como deixou de apresentar a
declaração prevista no item 8.1.17, sendo assim INABILITADA. Dando continuidade, foram
conferidos os doumentos  de Construtora WDD Ltda, com esta atendendo todas as exigências do
edital, sendo declarada vencedora do certamen. Assim, considerando que não estiveram presentes
os representantes das proponentes, fica aberto o prazo para apresentação de possíveis recursos na
forma e no prazo previsto no artigo 45, I, b, Lei 12.462/2011 a contar da intimação pelo Diário
Oficial dos Municípios. O processo ficará aguardando o transcurso do prazo ou a renúncia do
mesmo. Sendo que as cientificações dos atos futuros se darão exclusivamente pelo site do
Município (www.joacaba.sc.gov.br) e pelo DOM - Diário Oficial dos Municípios, quando necessário.
As informações referentes ao processo serão disponibilizadas no site do Município
(www.joacaba.sc.gov.br). Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, cuja ata segue
assinada pelos presentes. Joaçaba, 20 de outubro de 2022.

Assinatura dos membros da comissão que estiveram presentes.

PRESIDENTE

André Luiz Dri

MEMBRO

Camila Salardi Futina

MEMBRO

ANA PAULA ENDERLE

MEMBRO

MARIA OLIVIA BELOTTO

MEMBRO

Maristela Branco de Miranda
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PORTARIA Nº 2.631
Publicação Nº 4264771

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2.631 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 
 

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”. 

  
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
 
 
RESOLVE; 
 
 

             Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) 
SALETE VALMORBIDA MARCON, Técnico de Administração, LICENÇA-
PRÊMIO a que tem direito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Saúde, referente ao período de 24 de novembro de 2017 a 23 de novembro 
de 2018 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 17 de outubro 
de 2022 de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro 
de 2003. 
 
            Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 
4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA (SC), 17 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

DIOCLÉSIO RAGNINI 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA 
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____ 
www.diariomunicipal.sc.gov.br 
Setor de Pessoal 
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PORTARIA Nº 2.632
Publicação Nº 4264779

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2.632 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 
 

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”. 

  
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
 
 
RESOLVE; 
 
 

             Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) 
GILVANE RECH, Motorista, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 01 de 
fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018 (12 dias), por um período de 12 
(doze) dias, a partir de 24 de outubro de 2022 de acordo com o Art. 80 da Lei 
Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003. 
 
            Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 24 de outubro de 2022, obedecido 
ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA (SC), 17 de outubro de 2022. 
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PORTARIA Nº 2.633
Publicação Nº 4264782

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2.633 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 
 

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”. 

  
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
 
 
RESOLVE; 
 
 

             Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) 
LUCIANE FRANK, Psicólogo, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 15 de 
março de 2017 a 14 de março de 2018 (12 dias), por um período de 12 (doze) 
dias, a partir de 17 de outubro de 2022 de acordo com o Art. 80 da Lei 
Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003. 
 
            Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 
4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA (SC), 17 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

DIOCLÉSIO RAGNINI 
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PORTARIA Nº 2.634
Publicação Nº 4264784

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2.634 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 
 

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”. 

  
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
 
 
RESOLVE; 
 
 

             Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) 
ALINE PIVA, Fiscal de Vigilância Sanitária, LICENÇA-PRÊMIO a que tem 
direito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
período de 10 de setembro de 2019 a 09 de setembro de 2020 (12 dias), por 
um período de 12 (doze) dias, a partir de 17 de outubro de 2022 de acordo com 
o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003. 
 
            Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 
4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA (SC), 17 de outubro de 2022. 
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PORTARIA Nº 2.635
Publicação Nº 4264789

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2.635 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 
 

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”. 

  
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
 
 
RESOLVE; 
 
 

             Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) 
PAMELA CAMPAGNA, Cirurgião Dentista, LICENÇA-PRÊMIO a que tem 
direito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
período de 15 de abril de 2019 a 14 de abril de 2020 (12 dias), por um período 
de 12 (doze) dias, a partir de 17 de outubro de 2022 de acordo com o Art. 80 
da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003. 
 
            Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 
4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA (SC), 17 de outubro de 2022. 
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PORTARIA Nº 2.636
Publicação Nº 4264796

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2.636 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 
 

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”. 

  
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
 
 
RESOLVE; 
 
 

             Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ANA 
LUCIA SOBRINHO, Auxiliar de Saúde Bucal, LICENÇA-PRÊMIO a que tem 
direito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
período de 18 de junho de 2018 a 17 de junho de 2019 (12 dias), por um 
período de 12 (doze) dias, a partir de 17 de outubro de 2022 de acordo com o 
Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003. 
 
            Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 
4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA (SC), 17 de outubro de 2022. 
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PORTARIA Nº 2.637
Publicação Nº 4264798

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2.637 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 
 

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”. 

  
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
 
 
RESOLVE; 
 
 

             Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) 
ROSANE LURDES SETTI, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO 
a que tem direito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao período de 10 de dezembro de 2016 a 09 de dezembro de 2017 
(12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 17 de outubro de 2022 
de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003. 
 
            Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 
4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA (SC), 17 de outubro de 2022. 
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PORTARIA Nº 2.638
Publicação Nº 4264801

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2.638 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 
 

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”. 

  
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
 
 
RESOLVE; 
 
 

             Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) 
ROSA BITENCOURT PINHO, Técnico em Enfermagem, LICENÇA-PRÊMIO a 
que tem direito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao período de 13 de julho de 2019 a 12 de julho de 2020 (12 dias), 
por um período de 12 (doze) dias, a partir de 17 de outubro de 2022 de acordo 
com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003. 
 
            Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 
4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA (SC), 17 de outubro de 2022. 
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PORTARIA Nº 2.639
Publicação Nº 4264805

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2.639 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 
 

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”. 

  
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
 
 
RESOLVE; 
 
 

             Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) 
DIANA HOFFMANN, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que 
tem direito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 (12 dias), por um 
período de 12 (doze) dias, a partir de 17 de outubro de 2022 de acordo com o 
Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003. 
 
            Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 
4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA (SC), 17 de outubro de 2022. 
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PORTARIA Nº 2.640
Publicação Nº 4264810

 

 
 

PORTARIA Nº 2.640 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 

 
 
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA” 
 
 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 58, inciso VIII da Lei Orgânica 
do Município de Joaçaba,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. – NOMEAR, o(a) Sr.(a) MICHELLI 

CAMILA DACHERI, para exercer o cargo de Técnico de Administração, com 
carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotado na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Agricultura, sendo seu Contrato de Trabalho regido 
pelas Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e nº 211 de 05 
de dezembro de 2011. 

 
Art. 2º. – Diante da necessidade dos serviços e 

tendo em vista a aprovação em 98º lugar no Concurso Público de que trata o 
Edital n.º 001/2018, fica convocado a comparecer ao Setor de Recursos 
Humanos do Município de Joaçaba, no prazo de 30 dias a contar desta 
convocação, para tomar posse no cargo para o qual prestou concurso, conforme 
disposição do art. 13, § 1º da Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 
2003. 

 
Art. 3º. – Esta portaria entrará em vigor na data 

de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 
08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA(SC), 17 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

DIOCLESIO RAGNINI 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA 
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____ 
www.diariomunicipal.sc.gov.br 
Setor de Pessoal 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1327

PORTARIA Nº 2.641
Publicação Nº 4264818

 

 
 

PORTARIA Nº 2.641 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 
 

 
 
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA” 
 
 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 58, inciso VIII da Lei Orgânica 
do Município de Joaçaba,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. – NOMEAR, o(a) Sr.(a) NICOLAS 

ARAUJO DE CASTILHOS, para exercer o cargo de Técnico de Administração, 
com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotado na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Agricultura, sendo seu Contrato de Trabalho regido 
pelas Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e nº 211 de 05 
de dezembro de 2011. 

 
Art. 2º. – Diante da necessidade dos serviços e 

tendo em vista a aprovação em 101º lugar no Concurso Público de que trata o 
Edital n.º 001/2018, fica convocado a comparecer ao Setor de Recursos 
Humanos do Município de Joaçaba, no prazo de 30 dias a contar desta 
convocação, para tomar posse no cargo para o qual prestou concurso, conforme 
disposição do art. 13, § 1º da Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 
2003. 

 
Art. 3º. – Esta portaria entrará em vigor na data 

de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 
08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA(SC), 17 de outubro de 2022. 
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PORTARIA Nº 2.642
Publicação Nº 4264825

 

 

PORTARIA Nº 2.642 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA” 
 

 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – 
SC, no uso das atribuições legais e em especial 
o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,  
 
RESOLVE: 
 

                                                   Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO 
DETERMINADO, o(a) Sr(a) CAROLINE KAUANA VARELA DOS SANTOS, a 
partir de 18 de outubro de 2022, enquanto perdurar o fundamento da 
contratação, limitado ao término do ano letivo de 2022, para exercer as funções 
de Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação – CEI Rosa Branco, sendo seu 
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 
2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações, e por ter 
sido classificado em  82º lugar (Professor de Educação Infantil) no edital de 
Chamada Pública nº 001/2022 da Secretaria Municipal de Educação. 
 
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a substituição 
da servidora Raquel Hoffmann Petry, afastada para tratamento de saúde. 
 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 
08 de julho de 2010. 
 

Joaçaba - SC, 18 de outubro de 2022. 
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PORTARIA Nº 2.643
Publicação Nº 4264828

 

 
 

 
PORTARIA Nº 2.643 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 

 
 

“DESIGNA COMISSÃO QUE ESPECIFICA E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 58, incisos V e VIII, da Lei 
Orgânica do Município de Joaçaba,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º.  DESIGNAR, os servidores abaixo 

discriminados, para compor a Comissão de acompanhamento do Fórum de 
Eleição do Novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), mandato 
2023 – 2026, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 

 
Representantes da Secretaria Municipal de Educação 
 Gicele Carvalho da Silva Marcon 
 Milena dos Santos 
 Tuaine Vieceli 
 
Representantes dos Diretores das Unidades Escolares Municipais 
 Margarete de Oliveira 
 Rute Cardoso da Rocha 
           Tatiane Aparecida Polo 
 
                                                 Art. 2º - Revoga-se a portaria nº 2.580 de 19 de 
setembro de 2022. 
 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 17 de outubro de 2022, obedecido 
o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA (SC), 18 de outubro de 2022. 
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imPreS - inStituto de PrevidênCia doS ServidoreS PúbliCoS do muniCíPio de Joaçaba

PORTARIA Nº 354 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265712

PORTARIA Nº 354 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba – IMPRES, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo art. 113, incisos IV e X, da Lei Complementar nº 436/2021, de 30 de novembro de 2021, e suas alterações, e tendo em vista 
o que consta do Requerimento nº 356, de 14 de setembro de 2022, resolve:

Art. 1º - Revisar os proventos de aposentadoria de Dione Maria Ciello Padilha, CPF nº 522.163.659-04, matrícula nº 8.122, aposentada 
pela portaria nº 259 de 30 de abril de 2019, nos termos da decisão transitada em julgado nos autos n° 0300020-36.2015.8.24.0037 e no 
montante reconhecimento nos autos n° 5038717-49.2021.8.24.0023.

Art. 2º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos desde a data do protocolo administrativo do pedido em 
14 de setembro de 2022.

Joaçaba/SC, 20 de outubro de 2022.

IVONE ZANATTA
Diretora Presidente

Simae - Serviço intermuniCiPal de Água e eSgoto de Joaçaba

PREGÃO PRESENCIAL JHL 0043/2022 - SIMAE
Publicação Nº 4259159

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D6CB63DA9D2E7F078588FBA429011179541920EE
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA, HERVAL D’OESTE E LUZERNA
LICITAÇÃO Nº 0054/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2022
PROTOCOLO JHL 0872/2022
Encontra-se aberto no Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna, Pregão Presencial 0043/2022 – Lici-
tação 0054/2022, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS MÁQUINAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO DO SIMAE
Da Entrega dos Envelopes: até as 08h 30min do dia 04/11/2022 na sede do Simae, Rua Tiradentes, nº 123, em Joaçaba/SC.
Da Abertura: dia 04/11/2022 às 08h 30min, na sede do Simae, Rua Tiradentes, nº 123, em Joaçaba/SC.
Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço: Rua Tiradentes, nº 123, em Joaçaba/SC, no horário das 
08h às 11h e das 14h às 17h ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 21/10/2022 a 04/11/2022.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (49) 3551-8200 ou pelo e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br.
Joaçaba – SC, 17 de outubro de 2022.
Patrícia Callegari Warken – Diretora-Presidente

RESUMO CONTRATO JHL 0098/2022 - SIMAE
Publicação Nº 4264210

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0098/2022
PROCESSO LICITATÓRIO JHL 0048/2022
PREGÃO PRESENCIAL JHL 0038/2022
PROTOCOLO Nº 0766/2022
Data: 28/09/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de processos de compliance e para atendimento a LGPD
Contratado: EVERCO GESTÃO ESTRATÉGICA EM INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
Valor: R$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais)
Órgão/Unidade: 14.01
Função/Programa: 17.512.0028
Projeto/Atividade: 2.060
Prazo de vigência: 21/10/2022 a 20/10/2023
Patrícia Callegari Warken- Diretora-Presidente
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ATA LICITAÇÃO DESERTA TP 08/22 - SIMAE
Publicação Nº 4263311

 

D
at

a 
do

 P
ro

ce
ss

o:

TO
M

A
D

A
 D

E 
PR

EÇ
O

S

(4
9)

 3
55

1-
82

00
En

de
re

ço
:

08
/0

9/
20

22
89

60
0-

00
0 

- J
oa

ça
ba

 / 
S

C

N
úm

er
o 

Pr
oc

es
so

:
52

/2
02

2
Te

le
fo

ne
:

8/
20

22

C
EP

:

84
.5

91
.8

90
/0

00
1-

43
C

N
PJ

:
R

ua
 T

ira
de

nt
es

, 1
23

 - 
C

en
tro

SI
M

A
E 

- S
ER

V.
 IN

TE
R

M
. Á

G
U

A
 E

 E
SG

O
TO

 D
E 

JO
A

Ç
A

B
A

ES
TA

D
O

 D
E 

SA
N

TA
 C

A
TA

R
IN

A
P

ág
in

a:
 1

/
1

Ed
ita

l d
e 

Li
ci

ta
çã

o 
N

º 8
A

ta
 d

a 
Se

ss
ão

 P
úb

lic
a 

- L
ic

ita
çã

o 
D

es
er

ta

A
TA

 N
º 1

 - 
20

22

C
O

N
TR

A
TA

Ç
Ã

O
 D

E
 E

M
P

R
E

S
A

 E
S

P
E

C
IA

LI
ZA

D
A

 P
A

R
A

 P
R

E
S

TA
Ç

Ã
O

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

 C
O

N
S

U
LT

IV
O

 E
E

LA
B

O
R

A
Ç

Ã
O

 D
E

 P
R

O
JE

TO
 E

X
E

C
U

TI
V

O
 C

O
M

P
LE

M
E

N
TA

R
 D

O
S

 C
O

M
P

O
N

E
N

TE
S

 N
E

C
E

S
S

Á
R

IO
S

 À
 C

O
N

C
LU

S
Ã

O
D

A
 E

S
TA

Ç
Ã

O
 D

E
 T

R
A

TA
M

E
N

TO
 D

E
 L

O
D

O
 D

A
 E

TA
 D

O
 S

IM
A

E

A
 C

om
is

sã
o

 d
e

 L
ic

ita
çã

o
 p

or
 u

na
ni

m
id

ad
e

 d
e

 s
eu

s 
m

em
br

os
 re

so
lv

e
 D

E
C

LA
R

A
R

 D
E

S
E

R
TO

 e
st

a
 L

ic
ita

çã
o,

 q
ue

pe
lo

 n
ão

 c
om

pa
re

ci
m

en
to

 d
e 

ne
nh

um
 in

te
re

ss
ad

o 
em

 p
ar

tic
ip

ar
 d

o 
ce

rta
m

e,
 s

er
á 

pu
bl

ic
ad

o 
a 

re
pe

tiç
ão

 d
a 

Li
ci

ta
çã

o.
 N

ad
a

m
ai

s 
ha

ve
nd

o 
a 

se
r 

tra
ta

do
, a

(o
) 

P
re

si
de

nt
e 

da
 C

om
is

sã
o 

de
 L

ic
ita

çã
o 

su
sp

en
de

u 
os

 tr
ab

al
ho

s 
pa

ra
 la

vr
at

ur
a 

da
 A

TA
, q

ue
lid

a 
e 

es
ta

nd
o 

to
do

s 
de

 a
co

rd
o,

 p
ed

e 
a(

o)
 P

re
si

de
nt

e 
qu

e 
to

do
s 

as
si

ne
m

-a
.

R
eu

ni
ra

m
-s

e 
no

 d
ia

 2
0/

10
/2

02
2,

 a
s 

08
:3

0,
 n

o(
a)

 S
IM

A
E

 -
 S

E
R

V
. I

N
TE

R
M

. Á
G

U
A

 E
 E

S
G

O
TO

 D
E

 J
O

A
Ç

A
B

A
, o

(a
)

nu
ll 

e 
su

a 
eq

ui
pe

 d
e 

ap
oi

o 
co

m
o 

ob
je

tiv
o 

de
 li

ci
ta

çã
o 

na
 m

od
al

id
ad

e 
TO

M
A

D
A

 D
E

 P
R

E
Ç

O
S

 tr
at

an
do

 d
o 

E
di

ta
l d

e 
Li

ci
ta

çã
o

N
° 

8 
de

st
in

ad
o 

a:

nu
ll

M
EM

BR
O

W
IL

IA
N

 S
AR

TO
R 

SG
AN

ZE
RL

A

M
EM

BR
O

AL
ES

SA
N

D
RA

 M
AR

CO
N

 Z
AN

CH
ET

TA

M
EM

BR
O

G
RA

CI
EL

A 
PR

AT
TO



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1332

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL JHL 0038/2022 - SIMAE
Publicação Nº 4263597

 

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

84.591.890/0001-43CNPJ: (49) 3551-8200

89600-000 - Joaçaba

Telefone:
Rua Tiradentes, 123 - CentroEndereço:

Nr.:   38/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

48/2022

17/08/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

20/10/2022
Pregão presencial
38/2022 - PR
48/2022

Contratação de empresa especializada para implantação de processos de compliance
e para atendimento a LGPD.

Participante: EVERCO GESTAO ESTRATEGICA EM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Contratação de empresa especializada para implantação de

processos de compliance e programa de conformidade e
integridade para atendimento a LGPD. - Contratação de empresa
especializada para implantação de processos de compliance e
programa de conformidade e integridade para atendimento a LGPD.

1,000 SVÇ 55.800,00 55.800,00

Total do Participante: 55.800,00

Total Geral: 55.800,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -
SIMAE

14.001.17.122.0028.2060.3.3.90.00.00 R$ 30.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -
SIMAE

14.001.17.122.0028.2060.3.3.90.00.00 R$ 28.000,00

20/10/2022Joaçaba,

PATRICIA CALLEGARI WARKEN

DIRETORA PRESIDENTE
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José Boiteux

Prefeitura

DECRETO Nº 143/2022
Publicação Nº 4264189

DECRETO N° 143, de 18 de outubro de 2012.
Dispõe Sobre Horários de Atendimento ao Público nos Serviços Públicos Municipais Durante os Jogos da 22ª Copa do Mundo FIFA, Catar 
2022.

CLAUDENIR CENSI, Prefeito em Exercício do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei Orgânica e considerando a realização dos jogos da 22ª Copa do Mundo de Futebol FIFA a ser realizada no Catar no período de 20 
de novembro a 18 de dezembro de 2022, sendo este um evento que envolve sentimentos de patriotismo e paixão nacional pela Seleção 
Brasileira de Futebol;

Considerando que os serviços públicos não podem ser prejudicados em virtudes da redução de horário de atendimento ao público, pois 
serão garantidos os casos de emergências e urgências;

Considerando que as atividades e serviços suspensos durante o maior evento esportivo do mundo, serão compensados posteriormente,

DECRETA:
Art. 1º. O horário de expediente na Secretaria de Planejamento Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secre-
taria de Educação Cultura e Desporto, Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos, Secretaria do Índio e Secretaria de Assistência 
Social, durante os jogos do Brasil na 22ª Copa do Mundo FIFA no Brasil 2022 serão os seguintes:

I - nos dias uteis em que as partidas dos jogos da Seleção Brasileira realizar-se-ão com início as 10h00min haverá expediente ao publico a 
partir das 13h00min até as 17h00min;

II - nos dias uteis em que as partidas dos jogos da Seleção Brasileira realizar-se-ão com início as 13h00min haverá expediente ao publico a 
partir das 08h00min até as 12h00min;

III - nos dias uteis em que as partidas dos jogos da Seleção Brasileira realizar-se-ão com início as 16h00min haverá expediente ao publico 
a partir das 08h00min até as 14h00min;

Parágrafo único. Para efeitos desse decreto está sendo considerado o horário oficial de Brasília.

Art. 2º. Os horários definidos no art. 1º se manterão nas oitavas de final, quartas de final, semifinal e final somente se a Seleção Brasileira 
estiver classificada.

Parágrafo único. Os horários de atendimento voltarão ao normal nas fases que o Brasil não estiver classificado.

Art. 3º. Os editais e procedimentos administrativos de licitações deverão observar o horário de expediente definido nesse Decreto.

Parágrafo único. Os serviços na Secretaria Municipal de Saúde e das unidades municipais de ensino serão mantidos em expediente normal.

Art. 4º. Será permitida a utilização de Bandeiras do Brasil, camisas e símbolos da Copa ou ornamentações que representam patriotismo e 
apoio aos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, nas repartições públicas e veículos oficiais, desde que não prejudique o desenvolvimento 
das atividades normais e atendimento ao público e não configure promoção pessoal ou partidária.

§ 1º. Não poderá conter nas manifestações que se refere este artigo, nenhum nome de clube de futebol, partido político ou candidato as 
eleições de 2022.

§ 2º. Os bens públicos não poderão ser utilizados em carreatas ou manifestações de comemorações de resultados de jogos da Copa 2022.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser publicado no órgão oficial de divulgação dos atos do município, como condição 
indispensável à sua eficácia.

José Boiteux/SC, 18 de outubro de 2022.

CLAUDENIR SENSI
Prefeito Municipal em Exercício
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DECRETO Nº 144/2022
Publicação Nº 4264181

DECRETO Nº 144, de 18 de outubro de 2022

“CONVOCA A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX”.

CLAUDENIR CENSI, Prefeito em Exercício do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, em conjunto com o Coordenador Geral 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e, considerando a 
necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de José Boiteux,

DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a ser realizada no dia 25 de outubro de 2022, na 
Casa da Cidadania, a partir das 13 horas, tendo como tema central: “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos 
de pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com 
respeito à diversidade”.

I - Objetivo geral é promover ampla mobilização social nas esferas municipal, estadual, do Distrito Federal e nacional para refletir e avaliar 
os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida das crianças, adolescentes e de suas famílias e para a construção de propostas de ações e 
políticas públicas que garantam os seus direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser publicado no órgão oficial de divulgação dos atos do MUNICÍPIO, como con-
dição indispensável à sua eficácia.

Paço Municipal de José Boiteux, 18 de outubro de 2022.

CLAUDENIR SENSI
Prefeito Municipal em Exercício

JAILSON KLOCK
Coordenador Geral do CMDCA

LEI Nº 1233, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264230

LEI Nº 1.233 de 19 de outubro de 2022.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDENIR SENSI, Prefeito Municipal de José Boiteux em Exercício, Estado de Santa Catarina,

FAÇO SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O orçamento do Município de José Boiteux, para o exercício de 2023, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, 
prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I. as metas fiscais;
II. as prioridades e metas da Administração Pública Municipal extraídas do Plano Plurianual para 2022/2025;
III. a organização e estrutura dos orçamentos;
IV. as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações;
V. as disposições sobre a dívida pública municipal;
VI. as disposições sobre despesas com pessoal;
VII. as disposições sobre alteração da legislação tributária;
VIII. as disposições gerais.
Parágrafo Único - Integram a presente Lei o Anexo de Riscos Fiscais o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Prioridades e Metas.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2023, 2024 e 
2025, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, são identificadas nos Anexos desta lei, e que conterá:

I. Anexo I – Anexo de Riscos Fiscais;
A. Tabela 1 – Demonstrativo dos Riscos Fiscais;
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II. Anexo II – Anexo de Metas Fiscais
A. Tabela 1 – Metas Anuais;
1. Tabela 1.1 – Memória de Cálculo das Metas Fiscais da Receita;
2. Tabela 1.2 – Memória de Cálculo das Metas Fiscais da Despesa;
3. Tabela 1.3 – Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Primário e Resultado Nominal;
4. Tabela 1.4 – Memória de Cálculo das Metas Fiscais do Montante da Dívida;
B. Tabela 2 – Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 2020;
C. Tabela 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
D. Tabela 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
E. Tabela 5 – Origem e aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
F. Tabela 6 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
G. Tabela 7 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
III. Anexo III – Prioridades e Metas;

Art. 3º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2023, são aquelas definidas e apresentadas nos 
Anexos de que trata o artigo 2º desta lei.

Art. 4º Na elaboração da proposta orçamentária para 2023, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas 
nesta Lei e identificadas no Anexo III, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de 
caixa.

CAPÍTULO III
A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I. Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
II. Ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado projeto, atividade ou operação especial;
III. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental;
IV. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta em produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;
V. Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das 
quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;
VI. Unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de 
maior nível da classificação institucional;
VII. Órgão Orçamentário, o maior nível de classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias;
VIII. Receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar 
e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;
IX. Execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço;
X. Execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;
XI. Execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar, já inscritos.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações 
especiais, e estas com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico Situacional 
do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e Indicação das Fontes de Financiamento na forma da Portaria Conjunta Nº 03 de 14 de 
outubro de 2008, que trata do Manual da Receita e Despesa Nacional editada pela Secretaria do tesouro Nacional do Ministério da Fazenda 
e Secretaria do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e demais alterações posteriores.

§ 2º A categoria de programação de que trata o artigo 167, VI da Constituição Federal, serão identificadas por projetos, atividades ou ope-
rações especiais.

Art. 6º O orçamento para o exercício financeiro de 2023 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo e seus Fundos e será estruturado em 
conformidade com a configuração organizacional da Prefeitura.

Art. 7º A Lei Orçamentária para 2023 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas com código da 
destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas à seus fundos e aos orçamentos fiscal e da seguridade social, desdobradas as 
despesas por função, sub-função, programa projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, 
grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias MOG nº 42/1999, Interministerial nº 
163/2001, e alterações, e anexos conforme Lei 4.320/64.

§ 1º O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde e da Câmara Municipal de Vereadores que acompanha o Orçamento Geral do Município, 
evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste Artigo.

§ 2º Para efeito desta lei, entende-se por Unidade Gestora Central, a Prefeitura, e por Unidade Gestora, as Entidades com Orçamento e 
Contabilidade própria.

Art. 8º A Proposta Orçamentária de que trata o Art. 22, da Lei 4.320/64, conterá:

I. Quadro demonstrativo da participação relativa de cada fonte na composição da receita total;
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II. Quadro demonstrativo da despesa por unidade orçamentária e sua participação relativa;
III. Demonstrativo da origem e destinação dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino;
IV. Demonstrativo da origem e destinação dos recursos destinados a ações públicas de saúde;

Art. 9º A Reserva de Contingência da Unidade Gestora Central será constituída, exclusivamente, de recursos da destinação “00” – Ordinários 
do Orçamento Fiscal e corresponderá a aproximadamente 0,13% da Receita Corrente Líquida prevista.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 10. Os orçamentos para o exercício de 2023 e as suas execuções, obedecerão entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio 
entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo e seus Fundos (artigos 1º, § 1º, 4º, I, "a", 
50, I e 48 da LRF).

Art. 11. Os Fundos Municipais constituídos como unidades gestoras, terão suas receitas especificadas em orçamento próprio e estas, por sua 
vez, vinculadas as despesas relacionadas à seus objetivos, identificadas em planos de aplicação representadas nas planilhas de despesas 
referidas no art. 6º desta Lei.

§ 1º Os Fundos Municipais serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo por sua manifestação formal, serem delegados a servidor 
municipal.

§ 2º A movimentação orçamentária e financeira das contas das Unidades Gestoras deverão ser demonstradas também em balancetes apar-
tados da Unidade Gestora Central quando a gestão for delegada pelo Prefeito Municipal a servidor municipal.

Art. 12. Os estudos para definição dos orçamentos da receita para 2023 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, 
incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução 
nos últimos três exercícios. (Art. 12 da LRF)

Parágrafo Único. Até 30 (trinta) dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal 
colocará à disposição da Câmara Municipal, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente 
líquida, e as respectivas memórias de cálculo. (Art. 12, §3º da LRF)

Art. 13. Se a receita estimada para 2023, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior quanto aos estudos e as estimati-
vas, o Poder Legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá solicitar do Poder Executivo Municipal a sua alteração e a 
consequente adequação do orçamento da despesa.

Art. 14. Na execução do orçamento, verificando que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resul-
tados primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão os mecanismos da limitação 
de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a destinação de recursos, nas seguintes dotações abaixo:

I. contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, 
desde que ainda não comprometidos;
II. obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III. dotação para combustíveis destinada à frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura;
IV. dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação 
de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior 
da Unidade Gestora, observada a vinculação da destinação de recursos.

Art. 15. A compensação de que trata o artigo 17, § 2º da Lei Complementar nº 101 de 01 de maio de 2000, quando da criação ou aumento 
de despesas obrigatórias de caráter continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista 
na Tabela 7 do Anexo II observado o limite das respectivas dotações e o limite de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
(Art. 4º, §2º da LRF)

Art. 16. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo I desta Lei. 
(Art. 4º, §3º da LRF)

§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também, se houver, do excesso de 
arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2022.

§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei ao Poder Legislativo, propondo anulação de re-
cursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos.

Art. 17. O orçamento para o exercício de 2023 destinará recursos para a Reserva de Contingência, que corresponderá a aproximadamente 
0,13% das Receitas Correntes Líquidas previstas para o mesmo exercício. (Art. 5º, III da LRF)

§ 1º Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos e também para a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, 
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conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99, art. 5º, Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e Anexo I desta Lei. (Art. 5º, III, “b” da LRF)

§ 2º Os recursos da Reserva de Contingência destinados a risco fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2023, 
poderão, excepcionalmente, ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares 
de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 18. Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contempladas no Plano 
Plurianual. (Art. 5º, §5º da LRF)

Art. 19. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o desdo-
bramento da receita prevista em metas bimestrais da arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de 
execução mensal para suas Unidades Gestoras, considerando nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do 
exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de caixa. (Art. 8º, 9º e 13 da LRF)

Art. 20. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2023 com dotações vinculadas a destinação de recursos oriundos de 
transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou 
estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido. (Art. 8º, § único e 50, I da LRF)

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada destinação de recursos 
para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e artigo 
50, I da LRF.

§ 2º Na Lei Orçamentária Anual os orçamentos da receita e da despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações 
de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. (Art. 8º, § único e 50, I da LRF)

Art. 21. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2023, constantes na Tabela 6 do Anexo II desta lei, não será conside-
rada para efeito de cálculo do Orçamento da Receita. (Art. 4º, §2º e art. 14, I da LRF)

Art. 22. A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assisten-
cial e da área da saúde, conforme legislação vigente. (Art. 4º, I, “f” e 26 da LRF)

Parágrafo Único. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de 
recursos financeiros, com organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público nos moldes da legislação vigente.

Art. 23. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário - financeiro e declaração de ordenador de despesa de que 
trata o artigo 16, itens I e II da Lei Complementar nº101/2000 deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua 
dispensa/inexigibilidade, ou junto à Lei municipal que a der causa.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas 
decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exer-
cício financeiro de 2023, em cada evento, não exceda o valor limite para dispensa de licitação, conforme legislação vigente. (Art. 16, §3º 
da LRF).

Art. 24. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos 
orçamentários salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. (Art. 45 da LRF).

Art. 25. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados por 
convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na Lei orçamentária (artigo 62 da LRF).

Art. 26. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2023 a preços correntes.

Art. 27. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para 
cada grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria 
STN nº 163/2001 e suas alterações.

Parágrafo Único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de 
Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal. (Art. 
167, VI da CF)

Art. 28. Durante a execução do orçamento de 2023, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades 
ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o 
exercício e constantes desta lei. (Art. 167, I da CF)

Art. 29. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata os artigos 50, §3º da Lei de Responsabilida-
de Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como: dos programas, das ações, do m2 das construções, do 
m2 das pavimentações, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/
ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada do lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. (Art. 4º “e” da LRF)
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Parágrafo Único. Os gastos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas pla-
nilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. (Art. 4º, I, “e” da LRF)

Art. 30. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual e contemplados na Lei Orçamentária para 2023, serão des-
dobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e 
Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir 
desvios, avaliar gastos e cumprimentos das metas físicas estabelecidas. (Art. 4º, I, “e” e 9º, §4º da LRF)

Art. 31. Para fins do disposto no artigo 165, §8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de Grupo de Natureza 
de Despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na Lei Orçamentária para cada grupo de Natureza 
de Despesa/Modalidade de aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 32. A Lei Orçamentária de 2023 poderá conter autorização de Operações de Crédito para atendimento às despesas de capital, obser-
vado o limite de endividamento de 50%(cinquenta por cento) das receitas corrente líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente 
anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF. (Art. 30, 31 e 32 da LRF).

Art. 33. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em Lei específica. (Art. 32, I da LRF)

Art. 34. Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 32 desta Lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá 
resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no artigo 13 desta Lei. 
(Art. 31, §1º, II da LRF)

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 35. Os Poderes Executivo e Legislativo Municipal, mediante Lei autorizativa, poderão no exercício 2023, criar cargos e funções, alterar 
a estrutura de carreiras, redenominar cargos, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder a revisão geral anual, conceder 
vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da Lei, bem como nomear servidores para 
provimento de cargos em comissão, observados os limites e as regras da LRF. (Art. 169, §1º, II da CF)

Parágrafo Único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2023 ou em 
créditos adicionais.

Art. 36. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a 
administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 95% 
(noventa e cinco por cento) do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 22, § único, V da LRF)

Art. 37. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabe-
lecidos na LRF (Art. 19 e 20 da LRF):

I. Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II. Eliminação das despesas com horas extras;
III. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 38. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente a substituição de servidores de 
que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções 
previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em 
ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de pro-
priedade de contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituições de servidores, a despesa será classificada em outros elementos 
de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 39. O Poder Executivo Municipal, autorizado em Lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a 
estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, 
conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita 
a serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. (Art. 
14 da LRF)

Art. 40. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário 
bem como os considerados inexequíveis judicialmente, poderão ser cancelados, ora autorizados nesta Lei, não se constituindo como renún-
cia de receita para efeito do disposto no artigo 14 da LRF. (Art. 14, §3º da LRF)
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§ 1º Os créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa cujo valor não ultrapasse o salário mínimo regional vigente, serão inicialmente 
cobrados, de forma amigável.

§ 2ºOs executivos fiscais serão ajuizados somente após frustrada a tentativa de cobrança amigável na forma estabelecida no § 1º.

Art. 41. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da 
Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo 
mesmo período, de despesas em valor equivalente. (art. 14, §2º da LRF)

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 42. O Poder Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Muni-
cípio, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12/2021.

§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º Se a Lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o início do exercício financeiro de 2023, fica o Executivo Municipal 
autorizado a executar em cada mês, até 1/12 (um doze avos) das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo.

Art. 43. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, moti-
vado por insuficiência de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Art. 44. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses de exercício, poderão ser reabertos no exercício subse-
quente, por ato do Prefeito Municipal.

Art. 45. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da adminis-
tração direta ou indireta, durante o exercício de 2023.

Art. 46. O Executivo Municipal está autorizado a firmar acordos e ajustes judiciais ou extrajudiciais.

Art. 47. Fica autorizada a concessão de premiações, incentivos materiais e benefícios de caráter social, cultural, educacional, esportivo ou 
promocional diretamente às pessoas físicas e às entidades sem fins lucrativos ou filantrópicas, voltados ao atingimento das finalidades ins-
titucionais dos órgãos e entidades que integram a Estrutura Organizacional da Administração Pública Municipal.

Art. 48. O Executivo Municipal poderá firmar convênio com entidades/órgãos da Administração Municipal, Estadual e União, sobre a dispo-
nibilização de servidores municipais efetivos, em conformidade com o artigo 62, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 49. Esta Lei entra em vigor nesta data, devendo ser publicado no órgão oficial de divulgação dos atos do MUNICÍPIO, como condição 
indispensável à sua eficácia, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

José Boiteux, 19 de outubro de 2022.

CLAUDENIR SENSI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1234, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264250

LEI Nº 1.234 de 19 de outubro de 2022.

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ABONO RESIDUAL DO FUNDEB 2022 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

CLAUDENIR SENSI, Prefeito Municipal de José Boiteux em Exercício, Estado de Santa Catarina,

Faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município autorizado a conceder, excepcionalmente no exercício de 2022, abono residual aos profissionais de educação básica, 
que efetivamente percebam remuneração com recursos do FUNDEB, na forma e condições especificadas nesta Lei, para fins de cumprimen-
to do índice de 70% (setenta por cento) dos recursos do FUNDEB apurado no exercício 2022.

§ 1º O abono residual concedido aos profissionais de educação básica, em efetivo exercício e ativos nos níveis da educação infantil e do 
ensino fundamental, nas atividades de docência, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educa-
cional e coordenação pedagógica, no mês de novembro/2022;

§ 2º O abono residual não se incorporará aos vencimentos ou salários para qualquer efeito, bem como na base de cálculo de 13º salário 
e, não será considerado para cálculo quaisquer vantagens pecuniárias, incidindo sobre referida importância os descontos previdenciários e 
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impostos previstos em Lei.

§ 3º O abono residual será concedido somente aos profissionais com vínculo empregatício ativo com o Município no mês de novembro do 
corrente ano e, seu pagamento será efetuado de acordo com o anexo I desta Lei entre os profissionais, respeitando-se, porém, a carga 
horária de cada profissional e o número de meses trabalhados.

§ 4º Não serão computados os períodos de:

I - licença gestante/maternidade;

II - Licença a título de prêmio por assiduidade;

III - Licença para tratamento de saúde, ou acompanhamento a pessoa da família enferma, superior a 15 (quinze) dias;

IV - Licença para tratar de assuntos particulares;

V - Licença para atividade política;

VI - Faltas injustificadas superior a 10 (dez) dias no ano corrente.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação juntamente com o Departamento de Recursos Humanos do Município, elaborará planilha de-
monstrativa dos profissionais beneficiados, bem como os valores a serem pagos considerando o previsto no artigo anterior.

Art. 3º A concessão e descrição dos valores, a título de abono residual, autorizados por esta Lei, dar-se-á por Decreto específico do Poder 
Executivo Municipal.

Art. 4º Os recursos necessários à execução desta Lei serão suportados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
- FUNDEB para atingir o limite de despesa de 70% (setenta por cento) do valor destinado ao custeio com profissionais da educação básica, 
nos termos da legislação vigente.

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

Art. 6º Esta Lei entra em vigor nesta data, devendo ser publicado no órgão oficial de divulgação dos atos do município, como condição 
indispensável à sua eficácia.

Paço Municipal de José Boiteux/SC, 19 de outubro de 2022.

CLAUDENIR SENSI
Prefeito Municipal em Exercício

ANEXO I
Cargo/Função Carga horária Valor R$
Professores Efetivos 40h semanais R$ 9.745,00
Professores ACT’S Até 20 h semanais R$ 3.265,00
Professores ACT’S Acima de 20h até 40h semanais R$ 6.535,00
Auxiliares - Sala de Aula 40h semanais R$ 1.785,00



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1341

Lages

Prefeitura

DECRETO Nº 20.003/2022
Publicação Nº 4265771

DECRETO Nº 20.003, de 18 de outubro de 2022.

Altera o Decreto nº 19.345, de 28.09.2021, que nomeou membros para comporem o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional - Consea/Lages.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município e de acordo 
com a Lei nº 3856 de 04.06.2012,

DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, para comporem o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 
CONSEA/LAGES, alterando o art. 1º do Decreto nº 19.345, de 28.09.2021, conforme segue:
“Art. 1º. ...

I. Representantes Governamentais

a) Procuradoria-Geral do Município
Titular: Janine Silva da Rosa (em substituição a Elói Ampessan Filho)
Suplente: Daniel de Souza Junior (em substituição à Mara Silvana Branco Vieira)
...

II. Representantes da sociedade civil

...
c) Associação Serrana dos Deficientes Físicos – ASDF (em substituição à Associação Catarinense de Apoio Social e Educacional à Família – 
ACASEF)
Titular: Iracema Aparecida da Silva (em substituição a Alex Marcelo Amaral da Silva)
Suplente: Rodrigo Mota Varela (em substituição a Raphael Cascaes Pereira)
...
f) Cooperativa Terras Altas (em substituição à Associação Lageana de Voleibol
Titular: Mareli Graupe (em substituição à Nara Rejane Costa Duarte)
Suplente: Josilaine Antunes Pereira (em substituição a Silvio Rogerio de Lima)

g) Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Lages (em substituição à Cáritas Diocesana de Lages
Titular: Denise Paes (em substituição a Murilo Alves de Melo)
Suplente: Adrieli Albertti (em substituição à Elza de Fátima Alves)
...
k) Universidade do Planalto Catarinense
Titular: Juciane Aparecida Godoi Figueiredo da Silva (em substituição à Simone Regina Alves Julio Rausch)
Suplente: Audrilara Arruda Rodrigues Campos (em substituição à Giovanna Dall’Olivo da Luz)
...
m) Instituto Dorvalino Comandolli
...
Suplente: Gabriel Comandolli (em substituição à Danielle Hoffman)

n) Lions Clube de Lages Copacabana
Titular: Aurélia Fuck Pereira (em substituição à Terezinha Goretti Peruzzolo Patricio)
Suplente: Sandra Helena Cordova (em substituição à Maria das Graças Oliveira Leão).”

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

Lages, 18 de outubro de 2022; 256º ano da Fundação e 162o da Emancipação.

Antonio Ceron
Prefeito
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DECRETO Nº 20.004/2022
Publicação Nº 4265772

DECRETO Nº 20.004, de 18 de outubro de 2022.
Dispõe sobre a transferência de propriedade do imóvel utilizado pelo Município desapropriado pelo Decreto nº 5150 de 06.02.1998.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º. Ficam autorizados os herdeiros de Rubens de Jesus Abreu, a tramitar a documentação de transferência ao município de Lages, da 
área de terras medindo 9.282,00m² (nove mil duzentos e oitenta e dois metros quadrados) desapropriado através do Decreto nº 5150 de 
06 de fevereiro de 1998.
Art. 2º. O município de Lages fica isento de quaisquer ônus decorrentes da utilização do imóvel.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lages, 18 de outubro de 2022; 256o ano da Fundação e 162o da Emancipação.
Antonio Ceron
Prefeito

DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2022- PML/SMEL
Publicação Nº 4263064

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2022 – PML/SMEL
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo a abertura de Dispensa De Licitação sob nº 26/2022, através do Município de Lages PML/SMEL, com:

• JULIO CESAR RODRIGUES DELFES – EPP – CNPJ nº 82.894.718/0001-33

Objeto: " Aquisição de leite para atender as unidades escolares do Município de Lages”.

• Valor total da Dispensa de Licitação 156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos reais).

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93, submeto o ato à Autoridade Superior para ratificação e devida publicidade.

Lages, 19 de outubro de 2022.

Ivana Elena Michaltchuck
Secretária Municipal de Educação

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 26/2022 – PML/SMEL

Ratifico o ato acima, de autoria do(a) Exmo(a). Sr.(ª) Ivana Elena Michaltchuck, Secretária Municipal de Educação, que está em conformi-
dade com os documentos que instruem o respectivo Processo, uma vez que preenchido todos os requisitos que a legislação exige.

Publique-se.

Lages, 19 de outubro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito do Município

EDITAL PE 169/2022-SMS
Publicação Nº 4264484

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AE6CD4EADF98FD07AE10E9E87AB7E411814505EB
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 169/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de web cam's e headsets para uso em reuniões, tele atendimentos e videoconferências nas áreas 
de atendimento à Saúde.
Abertura: 10/11/2022 às 09:00h
Valor Estimado: R$ 54.926,00
Da retirada do Edital: https://licitacoes.lages.sc.gov.br/
Lages, 21 de outubro de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

https://licitacoes.lages.sc.gov.br/
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EXTRATO 1º ADITIVO A ARP 147/2022 - COMERCIAL ALTO VALE-SMEL
Publicação Nº 4263447

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5C9CF126C9360F5F392BB9667856D05184979E56
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
1° TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 147/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022
PROCESSO Nº 52/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Aquisição de Carnes e Hortifruti para consumo nas Unidades Escolares Municipais.

[...]
COMERCIAL AGRÍCOLA ALTO VALE LTDA – CNPJ nº 75.779.223/0001-06 – Av. Colombo Machado Salles, nº 1371, bairro Vila Nova, CEP 
89170-000, Laurentino/SC. Contato: (47) 3546-1170, e-mail: licitacoes@comercialagricolaaltovale.com.br

COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME

1 Alho médio de Cabeça.
Apresentação: Valor em Quilo. Entregue em embalagens de 100 a 200gr.
Características: Alho selecionado, tipo especial, classe 06. De aparência fresca e sã, com aproveitamento integral do produto. Deve apresen-
tar características do cultivar bem definidos, suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma e sabor característicos. os bulbos devem 
estar inteiros, rotulados ou etiquetados com o peso líquido, data de acondicionamento e validade do produto. IN NATURA KG 2.000,0000 
33,38

2 Maçã Fuji.
Apresentação: Embalagens acondicionadas em caixas limpas, de material lavável e retornável com 20 kg de conteúdo útil. Características: 
Apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas e maduras, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação, 
com aproveitamento integral do produto. IN NATURA KG 8.000,0000 7,74

3 Maçã Gala.
Apresentação: Embalagens acondicionadas em caixas limpas, de material lavável e retornável com 20 kg de conteúdo útil. Características: 
Apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas e maduras, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. 
IN NATURA KG 8.000,0000 7,84

4 Cebola Branca Graúda Orgânica.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em sacos novos, limpos e secos com até 20 Kg de conteúdo útil.
Características: Categoria extra e classe média, pesando entre 100 e 200gr cada unidade. Produto fresco, isento de defeitos externos e 
internos que prejudiquem o consumo. Deve apresentar as características do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente bem desenvolvi-
das, bem formadas, limpas, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e estar em perfeito estado de 
conservação e maturação. IN NATURA KG 16.500,0000 4,98

5 Mamão formosa.
Apresentação: Valor em kg entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a utilização de 
caixas de madeira reutilizadas.
Características: Pesando entre 1kg e 1,5kg cada unidade. Compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie. Em 
perfeito estado de desenvolvimento, com aproveitamento integral do produto. IN NATURA KG 8.000,0000 9,94

9 Batata doce orgânica.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a utilização 
de caixas de madeira reutilizadas.
Características: Especial e própria para cozimento. Variedade Roxa. Deverá estar no ponto para consumo, firme, inteira, livre de umidade 
ou defeitos externos e internos. IN NATURA KG 11.500,0000 4,25

10 Limão Galego Tahiti.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a utilização 
de caixas de madeira reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar livre de enfermidades, insetos 
e sujidades. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. IN NATURA KG 5.000,0000 5,40

13 Beterraba. Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil, sendo vetada 
a utilização de caixas de madeira reutilizadas.
Características: Tamanho médio, cada unidade pesando entre 200 e 300gr. Fisiologicamente bem desenvolvidas, em perfeito estado de 
conservação e manutenção. IN NATURA KG 16.000,0000 4,79

15 Manga.
Apresentação: Entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Características: in natura, de 1ª qualidade, 
semi maduro, consistência firme, tamanho de médio a grande, cor e sabor típico da espécie, não danificada, sem machucados, com casca 
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sã e livre de fungos. Devem estar íntegras, sem traço de descoloração ou mancha. IN NATURA CX 3.000,0000 6,48

21 Ovos de Galinha.
Apresentação: Embalagem tipo bandeja polpa c/ 30 unidades.
Características: Ovos de galinha selecionados, tamanho CENTENARIO BDJ 11.500,0000 21,39

Médio, com a casca limpa, integra (sem rachaduras) e sem deformação, deverá vir com selo de procedência e validade. O produto deverá 
ser entregue com no mínimo 20 dias até a sua validade. - Referência interna do Item: 17

22 Tomate Nacional Extra Orgânico.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a utilização 
de caixas de madeira reutilizadas.
Características: Classe extra, Cada unidade pesando de 100 a 300gr, homogeneidade de cor, calibre, formato e qualidade. As tolerâncias 
deverão estar de acordo com Portaria MAPA (Ministério da Agricultura e Reforma Agrária) nº 553, de 30 de agosto de 1995. Apresentar-se 
em início de maturação, sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos da espécie. Livre de resíduos de 
fertilizantes e sujidades, parasitas ou larvas. IN NATURA KG 5.000,0000 5,75

23 Banana Branca kg.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Fruta in natura, deve apresentar as características de cultivar bem definidas, fisiologicamente desenvolvidas, livres de danos 
mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças. Deverá estar em perfeito estado de maturação e conservação, sem danificações físicas, e com 
casca íntegra.
Características: Fruta in natura, com 70% de maturação, sem danificações físicas, com casca íntegra.
IN NATURA KG 17.000,0000 4,99

24 Banana Caturra Orgânica.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável ou de madeira de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo ve-
dada a utilização de caixas de madeira reutilizadas.
Características: Tipo 01, grupo especial. Fruta in natura, com 70% de maturação, sem danificações físicas, com casca íntegra. IN NATURA 
KG 17.000,0000 3,84

25 Abacate.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a utilização 
de caixas de madeira reutilizadas.
Características: Compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie. Em perfeito estado de desenvolvimento, com 
aproveitamento integral do produto. IN NATURA KG 5.000,0000 6,79

27 Cenoura Fresca.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a utilização 
de caixas de madeira reutilizadas.
Características: Tipo Especial, classe média, pesando entre 70 e 140gr cada unidade. Compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típico da espécie. Em perfeito estado de desenvolvimento e conservação, sem áreas com a presença de fungos ou mofos. IN NATURA 
KG 5.000,0000 3,97

28 Batata Inglesa Lavada Orgânica.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em sacas resistentes de 01 a 50Kg.
Características: Especial, selecionada, grupo 1. Graúda, pesando entre 100 e 300gr, cada batata. Devem estar IN NATURA KG 12.500,0000 
3,68

Fisiologicamente bem desenvolvidas, bem formadas e em perfeito estado de conservação e manutenção;

30 Laranja Pêra Orgânica.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil, sendo vetada a utilização 
de caixas de madeira reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar livre de enfermidades, insetos 
e sujidades. não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. IN NATURA KG 8.750,0000 3,19

37 Ovos de Galinha.
Apresentação: Embalagem tipo bandeja polpa c/ 30 unidades.
Características: Ovos de galinha selecionados, tamanho médio, com a casca limpa, integra (sem rachaduras) e sem deformação, deverá 
vir com selo de procedência e validade. O produto deverá ser entregue com no mínimo 20 dias até a sua validade. - Referência interna do 
Item: 17 CENTENARIO BDJ 34.500,0000 21,39

38 Tomate Nacional Extra Orgânico.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a utilização 
de caixas de madeira reutilizadas.
Características: Classe extra, Cada unidade pesando de 100 a 300gr, homogeneidade de cor, calibre, formato e qualidade. As tolerâncias 
deverão estar de acordo com Portaria MAPA (Ministério da Agricultura e Reforma Agrária) nº 553, de 30 de agosto de 1995. Apresentar-se 
em início de maturação, sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos da espécie. Livre de resíduos de 
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fertilizantes e sujidades, parasitas ou larvas. IN NATURA KG 15.000,0000 5,75

39 Banana Branca kg.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Fruta in natura, deve apresentar as características de cultivar bem definidas, fisiologicamente desenvolvidas, livres de danos 
mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças. Deverá estar em perfeito estado de maturação e conservação, sem danificações físicas, e com 
casca íntegra.
Características: Fruta in natura, com 70% de maturação, sem danificações físicas, com casca íntegra. IN NATURA KG 51.000,0000 4,99

40 Banana Caturra Orgânica.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável ou de madeira de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo ve-
dada a utilização de caixas de madeira reutilizadas.
Características: Tipo 01, grupo especial. Fruta in natura, com 70% de maturação, sem danificações físicas, com casca íntegra. IN NATURA 
KG 51.000,0000 3,84

41 Abacate.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a utilização 
de caixas de madeira reutilizadas.
Características: Compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie. Em perfeito estado de desenvolvimento, com 
aproveitamento integral do produto. IN NATURA KG 15.000,0000 6,79

43 Cenoura Fresca.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a utilização 
de caixas de madeira reutilizadas.
Características: Tipo Especial, classe média, pesando entre 70 e 140gr cada unidade. Compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típico da espécie. Em perfeito estado de desenvolvimento e conservação, sem áreas com a presença de fungos ou mofos. IN NATURA 
KG 15.000,0000 3,97

44 Batata Inglesa Lavada Orgânica.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em sacas resistentes de 01 a 50Kg.
Características: Especial, selecionada, grupo 1. Graúda, pesando entre 100 e 300gr, cada batata. devem estar fisiologicamente bem desen-
volvidas, bem formadas e em perfeito estado de conservação e manutenção; IN NATURA KG 37.500,0000 3,68

46 Laranja Pêra Orgânica.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil, sendo vetada a utilização 
de caixas de madeira reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar livre de enfermidades, insetos 
e sujidades. não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. IN NATURA KG 26.250,0000 3,19

[...]

As demais clausulas e condições permanecem inalteradas
Lages, 16 de setembro de 2022.
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 1º ADITIVO A ARP 148/2022 - DIALTA - SMEL
Publicação Nº 4263420

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 635B0EA6B2DB9E101A44DEBBFB684E33B1E4E5FE
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
1° TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 148/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022
PROCESSO Nº 52/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Aquisição de Carnes e Hortifruti para consumo nas Unidades Escolares Municipais.

DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – CNPJ nº 23.047.140/0001-10 – Rod. Serramar SC 390, s/n, bairro Santa Clara, CEP 
88.870-000, Orleans/SC. Contato: (48) 99617-4071, e-mail: dialtadistribuidora@gmail.com

Consoante a pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro interposto pela empresa acima qualificada, e com anuência do gestor contratual, 
ofício n° 804/2022/FIN/SMEL; expediente submetido a análise contábil, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 191/2022; e com parecer jurí-
dico referencial n° 02/2018, favorável, adita-se, da Seguinte forma:

DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

16 Coxa e Sobrecoxa de Frango COM OSSO.
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Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em embalagens transparentes resistentes de 01Kg.
Características: A rotulagem deverá estar em conformidade com a legislação vigente. Os requisitos de qualidade higiênico-sanitária de-
verão seguir o padrão da legislação federal vigente (publicada pelo MAPA) para o produto. Produto com validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega. O produto deverá possuir registro no Serviço Oficial de Inspeção (SIM, SIE, SIF ou SISBI). CANÇÃO KG 
15.000,0000 11,50

19 Filé de Frango sem Pele e sem Osso.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem do produto, peso, data de embalagem, data de vencimento e lote. Produto sem 
qualquer tipo de tempero, rotulado de acordo com a legislação vigente, com o nome e endereço do abatedouro, selo do serviço de inspeção 
competente. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. MISTER KG 10.000,0000 21,17

32 Coxa e Sobrecoxa de Frango COM OSSO.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em embalagens transparentes resistentes de 01Kg.
Características: A rotulagem deverá estar em conformidade com a legislação vigente. Os requisitos de qualidade higiênico-sanitária deverão 
seguir o padrão da CANÇÃO KG 45.000,0000 11,50

35 Filé de Frango sem Pele e sem Osso.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem do produto, peso, data de embalagem, data de vencimento e lote. Produto sem 
qualquer tipo de tempero, rotulado de acordo com a legislação vigente, com o nome e endereço do abatedouro, selo do serviço de inspeção 
competente. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. MISTER KG 30.000,0000 21,17

[...]

As demais clausulas e condições permanecem inalteradas
Lages, 15 de setembro de 2022.
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 1º ADITIVO AO CONTRATO 199/2022 - BRANGER -SO
Publicação Nº 4263608

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1F0C7E2B1302D3C36DBBE2B1E4EA4AAFD2FDB29B
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 199/2022

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONSTRUTORA BRANGER EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.448.864/0001-92, situada à Rua Doutor Aujor Luz, Nº 791, Bairro Santa Catarina, 
CEP 88.512-401, Lages/SC. Telefone: (49) 3223-8880/98416-7445. E-mail: construtorabranger@construtorabranger.com

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 1º aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 39/2022, correlato à Tomada de 
Preços nº 06/2022, aberta em 23/03/2022 e homologada em 02/05/2022, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua EDMUNDO DE CASTRO ARRUDA, Bairro PROMORAR, nesta cidade de Lages/SC.

Conforme solicitação de Acréscimo/Supressão interposto pela secretaria do contrato; após análise técnica e autorização orçamentária lavra-
da pela responsável do setor de contabilidade, ofício, PARECER TÉCNICO CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 174/2022; e com parecer jurídico n° 
0771/2022, favorável ADITA-SE da seguinte forma:

• Supressão no valor de R$ - 254.989,74 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), 
gerando um impacto de – 8,25%.

• Acréscimo no valor de R$ 417.192,29 (quatrocentos e dezessete mil, cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), gerando um 
impacto de 13,49%.

As demais clausulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 22 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO 1º ADT CONTRATO 232/2022 - BRANGER -SPO
Publicação Nº 4263475

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8036D86D62E2A48B8C5F8E33157A462564E7A72E
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 232/2022

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONSTRUTORA BRANGER EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.448.864/0001-92, situada à Rua Doutor Aujor Luz, Nº 791, Bairro Santa Catarina, 
CEP 88.512-401, Lages/SC. Telefone: (49) 3223-8880/98416-7445. E-mail: construtorabranger@construtorabranger.com

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 1º Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 70/2022, correlato à Tomada de 
Preços nº 18/2022, aberta em 28/04/2022 e homologada em 23/05/2022, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplanagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua SEBASTIÃO DA LUZ – Bairro São Pedro.

Conforme solicitação de Acréscimo interposto pela secretaria responsável do contrato; após análise técnica e autorização orçamentária 
lavrada pela responsável do setor de contabilidade, ofício, PARECER TÉCNICO CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 178/2022; e com parecer jurídico 
n° 0764/2022, favorável ADITA-SE da seguinte forma:

Acréscimo no valor de R$ 32.166,24 (trinta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) representando um aumento 
de 10,78% do valor inicial do contrato.

As demais Cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 19 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 1º ADT CONTRATO 27/2022 - EVOLUTA- SMAS
Publicação Nº 4263666

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
1º ADT CONTRATO CONTRATO N.27/2022 – FMASH

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com 
sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.703.684/0001-50, situada à Rua Antônio Edu Vieira, nº 646, sala 
01, bairro Sagrado Coração de Jesus, CEP 88508-300, Lages/SC. Telefone: (49) 3225-2573/99973-2027. E-mail: cevoluta@yahoo.com.br

O MUNICÍPIO DE LAGES /SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado 
pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação, Sr. Jean Pierre Ezequiel, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa 
CONSTRUTORA EVOLUTA, neste ato representada pelo Sr. Luis Carlos Curtius, portador do CPF nº 295.073.409-04 de agora em diante 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 16/2021, correlato à Tomada de 
Preços nº 05/2021, aberta em 18/01/2022 e homologada em 16/03/2022, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Reforma Geral e Ampliação do Espaço Físico da Unidade Pública 
de Acolhimento, Abrigo Institucional – SAICA I – Bairro Guarujá, com fornecimento de material.

Conforme solicitação de Acréscimo interposto pela secretaria responsável do contrato; após análise técnica e autorização orçamentária 
lavrada pela responsável do setor de contabilidade, ofício, PARECER TÉCNICO CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 183/2022; e com parecer jurídico 
n° 0761/2022, favorável ADITA-SE da seguinte forma:

• Acréscimo no valor de R$ 51.658,91 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavo), representando um 
aumento de 18,13%.

As demais Cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 28 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO 1ºADITIVO A ARP 06/2022 - CASTILHO E GAMBA -SMAS
Publicação Nº 4263517

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 374B8823F279EA5C25E9E68D11191319932A02AD
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
1° TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022
PROCESSO Nº 1/2022

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE LAGES – PREFEITURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E HABITAÇÃO, lavra – se o presente 1º Aditivo a de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão Eletrônico 02/2022, observa-
das as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação, bem como, as cláusulas e condições abaixo 
estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz das regras inseridas na Lei nº 10.520/02, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.014/03, pelo Decreto 10.024/19, pela Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores e 
pelo Edital e seu(s) anexo(s), com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ nº 40.738.368/0001-76 – Rua Quinze de Novem-
bro, nº 174, apto 41, bairro Coral, CEP 88.015-440, Lages/SC. Contato: (49) 98400-0805 – e-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com

Consoante ao pedido, de reequilíbrio econômico financeiro, interposto pela empresa acima qualificada, expedientes submetidos à análise 
técnica contábil e anuência do gestor, nos termos dos pareceres, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 197/2022, respectivamente; e com 
parecer jurídico referencial n° 02/2018 favorável, ADITA-SE, da seguinte forma

CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COM ATACADISTA DE ALIM LTDA

4 Aparelho de Barbear C/ 2 Unid.
Apresentação: Embalagem com duas unidades.
Características: Cabo emborrachado, antideslizante. Lâminas paralelas. Fita lubrificante. Validade de no mínimo 12 meses a contar da data 
da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Persomax CONJ 2,68

Lages, 20 de setembro de 2022.

As demais clausulas e condições permanecem inalteradas
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 2° ADT AO CONTRATO 64/2021 - CONSTRUTORA EVOLUTA- SMAS
Publicação Nº 4263733

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5C2A0CC6723F20680679D2613B908FE87F8BBFD5
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.64/2021 – FMASH

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com 
sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.703.684/0001-50, situada à Rua Antonio Edu Vieira, nº 646, sala 
01, bairro Sagrado Coração de Jesus, CEP 88508-300, Lages/SC. Telefone: (49) 3225-2573/99973-2027. E-mail: cevoluta@yahoo.com.br

O MUNICÍPIO DE LAGES /SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado 
pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação, Sr. Jean Pierre Ezequiel, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa 
CONSTRUTORA EVOLUTA, neste ato representada pelo Sr. Luis Carlos Curtius, portador do CPF nº 295.073.409-04, de agora em diante de-
nominada CONTRATADA, resolvem celebrar este 2° termo aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 10/2021, correlato 
à Tomada de Preços nº 04/2021, aberta em 20/07/2021 e homologada em 19/08/2021, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Construção da Edificação destinada ao Centro de Referência Especia-
lizado de Assistência Social (CREAS I), localizado no Bairro Brusque, nesta cidade de Lages/SC, com área de 283,51 m².

Em atenção ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro interposto pela empresa REGISTRADA, acima já qualificada; com anuência e 
ratificação da Secretária, ofício n° 0276/2022/SMASH; submetido a análise técnica no setor de contábil, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 
200/2022; e com parecer jurídico referencial n° 02/2018, ADITA-SE, da seguinte forma:

• Reequilíbrio econômico no valor de R$ 59.324,39 (cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), corres-
pondendo a um aumento de 13,52%.

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
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Lages, 23 de setembro de 2022.
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 2º ADITIVO AO CONTRATO 533/2021 - BRANGER- SO
Publicação Nº 4263073

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 732B02BB176219F5568AC7AB9C1E23D77CFE6170
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 533/2021

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 2° termo aditivo ao contrato nº 533/2021, conforme parecer jurídico n° 0697/2022, em decorrência 
do Processo Licitatório nº 192/2021, correlato à Tomada de Preços nº 17/2021, aberta em 19/11/2021 e homologada em 02/12/2021, 
consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua Lucio Cardoso, no Bairro Santa Catarina, nesta cidade de Lages/SC.

Consoante a pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro interposto pela empresa acima qualificada, e com anuência do gestor contratual, 
ofício n° 283/SO/LIC/2022; expediente submetido a análise contábil, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 151/2022; e com parecer jurídico 
n° 697/2022, favorável, adita-se, da Seguinte forma:

• Reequilíbrio econômico no valor de R$ 20.903.26 (vinte mil, novecentos e três reais e vinte e seis centavos), correspondendo ao aumento 
de 2,7829% do valor inicial do contrato, conforme planilha de serviços apresentados no parecer contábil (códigos: 1.2.3.0.2 - 1.3.2.0.2 – 
1.4.10.4.2 – 1.5.3.0.1 – 1.5.3.0.2 – 1.5.4.0.1 – 1.6.2.0.2).

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 01 de Setembro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 2º ADITIVO AO CONTRATO 535/2021- SO
Publicação Nº 4263097

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5A01EDAA231CD99DAF0394960E93A3E980FE63FF
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 535/2021

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER LTDA, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 2° termo aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 180/2021, correlato à Tomada 
de Preços nº 16/2021, aberta em 10/11/2021 e homologada em 09/12/2021, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica da Rua Portugal, Bairro Guarujá.

Consoante a pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro interposto pela empresa acima qualificada, e com anuência do gestor contratual, 
ofício n° 280/SO/LIC/2022; expediente submetido a análise contábil, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 153/2022; e com parecer jurídico 
n° 693/2022, favorável, adita-se, da Seguinte forma:

• Reequilíbrio econômico no valor de R$ 3.276,98 (três mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), correspondendo ao 
aumento de 0,3498% do valor inicial do contrato, conforme planilha de serviços apresentados no parecer contábil (códigos: 2.2.0.2 – 2.2.0.3 
– 3.1.0.4 – 3.2.0.1 – 4.2.0.1 – 4.2.0.2).

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 1 de Setembro de 2022.
Prefeito Municipal
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EXTRATO 2º ADITIVO AO CONTRATO 540/2021 - BRANGER - SO
Publicação Nº 4263120

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A55CED3010B0DA2F6167B299C64B76F14F48C1AC
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONSTRUTORA BRANGER EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.448.864/0001-92, situada à Rua Doutor Aujor Luz, Nº 791, Bairro Santa Catarina, 
CEP 88.512-401, Lages/SC. Telefone: (49) 3223-8880/98416-7445. E-mail: construtorabranger@construtorabranger.com

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 2° termo aditivo ao contrato, conforme parecer jurídico n° 0707/2022, em decorrência do Processo 
Licitatório nº 195/2021, correlato à Tomada de Preços nº 18/2021, aberta em 19/11/2021 e homologada em 03/12/2021, consoante as 
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua João Schultz, no Bairro Santa Catarina, nesta cidade de Lages/SC.

Em atenção ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro interposto pela empresa REGISTRADA, acima já qualificada; com anuência e 
ratificação da Secretária, ofício n° 284/2022/SO; submetido a análise técnica no setor de contábil, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 
155/2022; e com parecer jurídico n° 707/2022, ADITA-SE, da seguinte forma:
• Reequilíbrio econômico no valor de R$ 31.121,03 (trinta e um mil, cento e vinte e um reais e três centavos), correspondendo ao aumento 
de 2,0749% do valor inicial do contrato, conforme planilha de serviços apresentados no parecer contábil (códigos: 1.2.2.0.2 - 1.3.2.0.2 - 
1.4.8.7.2 – 1.5.2.0.1 – 1.5.2.0.2 – 1.5.3.0.1 – 1.5.3.0.2 – 1.6.2.0.2 – 1.7.2.0.2).

• Retroagindo a data do requerimento administrativo, qual seja, 11/05/2022.

Lages, 01 de setembro de 2022.
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 2º ADITIVO AO CONTRATO 541/2021 - BALMAR - SO
Publicação Nº 4263141

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E0855DC4C76C29729DC5C53BD600B61C2EEE88D3
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

BALMAR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.154.352/0001-03, situada à Rua Vergilio Godinho, nº 106, sala 01, bairro Brusque, 
CEP 88503-010, Lages/SC. Contato: (49) 3222-8137/99983-0685. E-mail: balmarconstrucoes@hotmail.com

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Secre-
tário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa BALMAR CONSTRU-
ÇÕES LTDA, neste ato representada pelo Sr. Adalberto José Marin, portador do CPF nº 345.216.079-34, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 2° ADT. ao Contrato 541/2021, em decorrência do Processo Licitatório nº 175/2021, correlato à 
Tomada de Preços nº 14/2021, conforme parecer jurídico n° 0718/2022 aberta em 22/11/2021 e homologada em 14/12/2021, consoante 
as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Construção de Cancha de Bocha no Bairro Universitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
[...];
2.2 De Execução: fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias;
[...];
2.4 Do Contrato: fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, até 13/11/2022, podendo ser prorrogado, se houver interesse e conveniência 
da Administração, nos termos dispostos no art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

Lages, 02 de setembro de 2022.
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 05/2022 - BALMAR -SO
Publicação Nº 4263265

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 585A09646B31C9AAB091C13FF6BB0B608025CEBF
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 5/2022
O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Secre-
tário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa BALMAR CONSTRU-
ÇÕES LTDA, neste ato representada pelo Sr. Adalberto José Marin, portador do CPF nº 345.216.079-34, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 3° termo aditivo ao Contrato 05/2022, em decorrência do Processo Licitatório nº 177/2021, correlato 
à Tomada de Preços nº 15/2021, conforme parecer jurídico n° 0724/2022, aberta em 09/11/2021 e homologada em 20/01/2022, consoante 
as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Tributo, nesta cidade de Lages/SC.

Conforme solicitação de Acréscimo interposto pela secretaria responsável do contrato; após análise técnica e autorização orçamentária 
lavrada pela responsável do setor de contabilidade, ofício, PARECER TÉCNICO CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 170/2022; e com parecer jurídico 
n° 0724/2022, favorável ADITA-SE da seguinte forma:

Acréscimo no valor de R$ 26.615,33 (vinte e seis mil, seiscentos e quinze reais e trinta e três centavos) representando um aumento de 
9,630666% do valor atualizado do contrato.

As demais Cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 08 de setembro de 2022.
.
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 533/2021 - BRANGER -SO
Publicação Nº 4263338

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A5D19B5A2806C9BB72FA1578C7B87DD80D502FE7
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 533/2021

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 3° termo aditivo ao contrato nº 533/2021, conforme parecer jurídico n° 0755/2022, em decorrência 
do Processo Licitatório nº 192/2021, correlato à Tomada de Preços nº 17/2021, aberta em 19/11/2021 e homologada em 02/12/2021, 
consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua Lucio Cardoso, no Bairro Santa Catarina, nesta cidade de Lages/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
[...];
2.2 Da Execução: fica prorrogado por mais 1 (um) mês;
[...];
2.4 Do Contrato: fica prorrogado por mais 2 (dois) meses, a contar de 13/09/2022 até 13/11/2022, podendo ser prorrogado, se houver 
interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 13 de setembro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 534/2021 - BRANGER - SO
Publicação Nº 4263087

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FADD463560D20DFEBD9900A44DCDA1F0796CF355
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 534/2021

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 3° termo aditivo ao Contrato, conforme parecer jurídico n° 0696/2022, em decorrência do Processo 
Licitatório nº 192/2021, correlato à Tomada de Preços nº 17/2021, aberta em 19/11/2021 e homologada em 02/12/2021, consoante as 
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua Nicolau Copérnico, no Bairro Santa Catarina, nesta cidade de Lages/SC.

Consoante a pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro interposto pela empresa acima qualificada, e com anuência do gestor contratual, 
ofício n° 282/SO/LIC/2022; expediente submetido a análise contábil, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 152/2022; e com parecer jurídico 
n° 696/2022, favorável, adita-se, da Seguinte forma:

• Reequilíbrio econômico no valor de R$ 26.114,46 (vinte e seis mil cento e quatorze reais e quarenta e seis centavos), correspondendo 
ao aumento de 2,3642% do valor inicial do contrato, conforme planilha de serviços apresentados no parecer contábil (códigos: 1.2.3.0.2 - 
1.3.2.0.2 - 1.4.9.5.2 – 1.5.3.0.1 – 1.5.3.0.2 – 1.6.2.0.2).

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 01 de Setembro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 535/2021 - BRANGER -SO
Publicação Nº 4263373

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FD35BB2C80EE2FEF7C932CCF3576C38EBE1758CF
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 535/2021

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER LTDA, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 3° termo aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 180/2021, correlato à Tomada 
de Preços nº 16/2021, aberta em 10/11/2021 e homologada em 09/12/2021, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica da Rua Portugal, Bairro Guarujá.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
[...];
2.2 Da Execução: fica prorrogado por mais 1 (um) mês;
[...];
2.4 Do Contrato: fica prorrogado por mais 2 (dois) meses, a contar de 14/09/2022 até 14/11/2022, podendo ser prorrogado, se houver 
interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 14 de setembro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 539/2021 - BRANGER - SO
Publicação Nº 4263104

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E0E8C97C18D1C01C10018B22A23F33DF45735E88
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 539/2021

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 3° termo aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 195/2021, correlato à Tomada 
de Preços nº 18/2021, aberta em 19/11/2021 e homologada em 03/12/2021, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua Osvaldo Aranha, no Bairro Santa Catarina, nesta cidade de Lages/SC.

Consoante a pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro interposto pela empresa acima qualificada, e com anuência do gestor contratual, 
ofício n° 281/SO/LIC/2022; expediente submetido a análise contábil, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 154/2022; e com parecer jurídico 
n° 706/2022, favorável, adita-se, da Seguinte forma:

• Reequilíbrio econômico no valor de R$ 4.897,02 (quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e dois centavos), correspondendo ao aumen-
to de 1,1434% do valor inicial do contrato, conforme planilha de serviços apresentados no parecer contábil (códigos: 1.2.2.0.2 - 1.3.2.0.2 
- 1.4.7.3.2 – 1.5.2.0.1 – 1.5.2.0.2 – 1.5.3.0.1 – 1.5.3.0.2 – 1.6.2.0.2).

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 1 de Setembro de 2022.
Prefeito Municipal

EXTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 540/2021 - BRANGER - SO
Publicação Nº 4263415

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONSTRUTORA BRANGER EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.448.864/0001-92, situada à Rua Doutor Aujor Luz, Nº 791, Bairro Santa Catarina, 
CEP 88.512-401, Lages/SC. Telefone: (49) 3223-8880/98416-7445. E-mail: construtorabranger@construtorabranger.com

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 3° termo aditivo ao contrato, conforme parecer jurídico n° 0758/2022, em decorrência do Processo 
Licitatório nº 195/2021, correlato à Tomada de Preços nº 18/2021, aberta em 19/11/2021 e homologada em 03/12/2021, consoante as 
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua João Schultz, no Bairro Santa Catarina, nesta cidade de Lages/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
[...];
2.2 Da Execução: fica prorrogado por mais 1 (um) mês;
[...];
2.4 Do Contrato: fica prorrogado por mais 2 (dois) meses, a contar de 14/09/2022 até 14/11/2022, podendo ser prorrogado, se houver 
interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares

As demais clausulas e condições permanecem inalteradas.
Lages, 14 de setembro de 2022. Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO 4º ADITIVO AO CONTRATO 533/2021 - BRANGER -SO
Publicação Nº 4263581

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 533/2021

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 4° termo aditivo ao contrato nº 533/2021, conforme parecer jurídico n° 0755/2022, em decorrência 
do Processo Licitatório nº 192/2021, correlato à Tomada de Preços nº 17/2021, aberta em 19/11/2021 e homologada em 02/12/2021, 
consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua Lucio Cardoso, no Bairro Santa Catarina, nesta cidade de Lages/SC.

Consoante a pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro interposto pela empresa acima qualificada, e com anuência do gestor contratual, 
ofício n° 336/SO/LIC/2022; expediente submetido a análise contábil, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 195/2022, favorável, adita-se, da 
Seguinte forma:

• Reequilíbrio econômico no valor de R$ 45.269,45 (quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), 
correspondendo ao aumento de 6,0268% do valor inicial do contrato.

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 21 de setembro de 2022.
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 4º ADITIVO AO CONTRATO 534/2021 - BRANGER - SO
Publicação Nº 4263572

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 534/2021

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 4° termo aditivo ao Contrato, conforme parecer jurídico n° 0696/2022, em decorrência do Processo 
Licitatório nº 192/2021, correlato à Tomada de Preços nº 17/2021, aberta em 19/11/2021 e homologada em 02/12/2021, consoante as 
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua Nicolau Copérnico, no Bairro Santa Catarina, nesta cidade de Lages/SC.

Consoante a pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro interposto pela empresa acima qualificada, e com anuência do gestor contratual, 
ofício n° 337/SO/LIC/2022; expediente submetido a análise contábil, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 193/2022, favorável, adita-se, da 
Seguinte forma:

• Reequilíbrio econômico no valor de R$ 61.548,40 (sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito e quarenta centavos), correspondendo 
ao aumento de 5,5722% do valor inicial do contrato.

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 21 de setembro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 4º ADITIVO AO CONTRATO 539/2021 - BRANGER -SO
Publicação Nº 4263389

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B46B4F854C71239D7B479A27E95BC70B3648D8B8
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 539/2021

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu 
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Secretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 4° termo aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 195/2021, correlato à Tomada 
de Preços nº 18/2021, aberta em 19/11/2021 e homologada em 03/12/2021, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua Osvaldo Aranha, no Bairro Santa Catarina, nesta cidade de Lages/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
[...];
2.2 Da Execução: fica prorrogado por mais 1 (um) mês;
[...];
2.4 Do Contrato: fica prorrogado por mais 2 (dois) meses, a contar de 14/09/2022 até 14/11/2022, podendo ser prorrogado, se houver 
interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
Lages, 14 de setembro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 4º ADITIVO AO CONTRATO 540/2021 - BRANGER -SO
Publicação Nº 4263569

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 52A05A349B2E8BB4E25E162EE793133E031AB6C4
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONSTRUTORA BRANGER EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.448.864/0001-92, situada à Rua Doutor Aujor Luz, Nº 791, Bairro Santa Catarina, 
CEP 88.512-401, Lages/SC. Telefone: (49) 3223-8880/98416-7445. E-mail: construtorabranger@construtorabranger.com

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denomi-
nada CONTRATADA, resolvem celebrar este 4° termo aditivo ao contrato, conforme parecer jurídico n° 0758/2022, em decorrência do em 
03/12/2021 Processo Licitatório nº 195/2021, correlato à Tomada de Preços nº 18/2021, aberta em 19/11/2021 e homologada, consoante 
as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua João Schultz, no Bairro Santa Catarina, nesta cidade de Lages/SC.

Consoante a pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro interposto pela empresa acima qualificada, e com anuência do gestor contratual, 
ofício n° 335/SO/LIC/2022; expediente submetido a análise contábil, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 196/2022, favorável, adita-se, da 
Seguinte forma:

• Reequilíbrio econômico no valor de R$ 76.272,56 (setenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), corres-
pondendo ao aumento de 5,0853% do valor inicial do contrato.

As demais clausulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 21 de setembro de 2022.
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 4º ADT CONTRATO 208/2020 - MHNET -CPD
Publicação Nº 4263473

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 208/2020
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE LAGES/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, inscrito no CNPJ sob n.º 
82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.
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CONTRATADA: MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.245.502/0001-04, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 
nº 527, bairro Centro, CEP 89.874-000, Maravilha/SC. Contato: (49) 3199-3199/98405-3538, e-mail: administracao@mhnet.com.br

Resolvem celebrar este 4° Termo Aditivo ao Contrato, conforme parecer n° 0016/2022 em decorrência do Processo Licitatório nº 134/2020, 
correlato ao Pregão Eletrônico nº 108/2020, aberto em 21/09/2020 e homologado em 22/09/2020, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Técnicos, Manutenção Preventiva e Configuração, Monitoramento 
de Pontos de Fibra Óptica Urbana na cidade de Lages/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 Do Início da Ata: [...];
2.2 Da Execução: fica prorrogado por 12 (doze) meses;
2.3 Da Entrega: [...];
2.4 Do Contrato: fica prorrogado por 12 (doze) meses, até 24/09/2023, podendo ser prorrogada, se houver interesse, conveniência e anu-
ência entre as partes nos termos dispostos no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 e Alterações Posteriores.

Conforme solicitação de acréscimo interposto pelo gestor do contrato; após análise técnica e autorização orçamentária lavrada pela res-
ponsável do setor de contabilidade, ofício, PARECER TÉCNICO CONTÁBIL/SAF/CONT/OF.182/2022; e com parecer jurídico n° 0751/2022, 
favorável ADITA-SE da seguinte forma:

Acréscimo de 07 (sete) unidades de pontos de internet de (100 MB), correspondendo o valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos 
reais), por 12 (doze) meses.

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 19 de setembro de 2022.
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 5º ADITIVO A ARP 290/2021 - STANG - GARAGEM
Publicação Nº 4263489

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F37CC6C240250C5F573627508A2448B2EAF4EDD0
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
5° TERMO ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 290/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2021
PROCESSO Nº 204/2021

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Aquisição de Diesel S-10 para uso nos veículos e máquinas pertencentes a frota do Município de Lages/SC.

STANG & STANG LTDA – CNPJ nº 08.033.253/0014-98 – Av. Dom Pedro II, nº 967, bairro São Cristóvão, CEP 88509-000, Lages/SC. Telefo-
ne: (49) 3223-9745/98414-4553. E-mail: lages@rededelta.com.br

Consoante aos pedidos, de reequilíbrio econômico financeiro, interposto pela empresa acima qualificada, ofício 012/2022, com PARECER 
CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 0179/2022 no qual postula a revisão do Item Diesel BS10, com parecer jurídico referencial n° 02/2018 favorável, 
ADITA-SE, da seguinte forma:

STANG & STANG LTDA

1 Diesel S10.
Apresentação: Litros A granel. L ------- 6,67

Lages, 20 de setembro de 2022.
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 5º ADITIVO A ARP 48/2022 - STANG- MULTI
Publicação Nº 4263503

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6526CF36C796EB7AECF215CF9FB10ACBD1C4255A
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
5° TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022
PROCESSO Nº 14/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1 Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis para uso nos veículos e máquinas da frota do Município, Secretaria Municipal de 
Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Secretaria Municipal de Águas e Saneamento - SEMASA e 5º Batalhão de 
Bombeiros Militar.

STANG & STANG LTDA - CNPJ nº 08.033.253/0014-98 - Av. Dom Pedro II, nº 967, bairro São Cristóvão, CEP 88509-000, Lages/SC. Telefone: 
(46) 3546-3400 ou (49) 98441-4553. E-mail: lages@rededelta.com.br

Consoante ao pedido, de reequilíbrio econômico financeiro, interposto pela empresa acima qualificada, o ofício n° 013/2022, expedientes 
submetidos à análise técnica contábil e anuência do gestor, nos termos dos pareceres, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 180/2022, res-
pectivamente; e com parecer jurídico referencial n° 02/2018 favorável, ADITA-SE, da seguinte forma

Item 01 Gasolina comum R$ 5,24 (cinco reais e vinte e quatro centavos);
Item 02 Óleo Diesel BS500 R$ 6,61(seis reais e sessenta e um centavo);
Item 03 Óleo Diesel BS10 R$ 6,74 (seis reais e setenta e quatro centavos);
As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas

Lages, 20 de setembro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 5º ADITIVO AO CONTRATO 539/2021 - BRANGER- SO
Publicação Nº 4263535

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 539/2021

O Município de Lages/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Se-
cretário Sr. João Alberto Duarte, portador do CPF nº 346.815.909-91, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA 
BRANGER EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Dieferson Branger, portador do CPF nº 008.974.499-32, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este 5° termo aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 195/2021, correlato à Tomada 
de Preços nº 18/2021, aberta em 19/11/2021 e homologada em 03/12/2021, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Urbanís-
ticos e Sinalização para a Rua Osvaldo Aranha, no Bairro Santa Catarina, nesta cidade de Lages/SC.

Em atenção ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro interposto pela empresa REGISTRADA, acima já qualificada; com anuência e 
ratificação da Secretária, ofício n° 338/2022/SO; submetido a análise técnica no setor de contábil, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 
194/2022; e com parecer jurídico referencial n° 02/2018, ADITA-SE, da seguinte forma:

• Reequilíbrio econômico no valor de R$ 22.472,11 (vinte dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e onze centavos), correspondendo 
ao aumento de 5,2470%

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 20 de setembro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 5º ADITIVO AO CONTRATO 78/2020 - AS CONSTRUTORA- SO
Publicação Nº 4263131

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 38204FE13B68140FDDEA3D5FFA843DDFC0589650
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 78/2020 – PML/SPO

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: AS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ nº 00.434.177/0001-04 – Rua Otacílio Couto, nº 801, bairro Centro, CEP 88502-060, Lages/
SC. Contato: (49) 3226-0735, e-mail: asconstrtutoralages@gmail.com

Resolvem celebrar este 5° termo aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 14/2020, correlato à Concorrência Pública 
nº 01/2020, conforme parecer jurídico n° 0723/2022, do tipo Menor Preço Global, em regime de empreitada por preço unitário aberta em 
31/03/2020 e homologada em 15/05/2020, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

mailto:asconstrtutoralages@gmail.com
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1.1 Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial na Rua Eleotério da Silva Furtado, 
com fornecimento de material.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
[...];
2.2 De Execução: - Lote 2: fica prorrogado por mais 02 (dois) meses;
[...];
2.4 Do Contrato: - Lote 2: fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, até 02/01/2023, podendo ser prorrogado, se houver interesse e 
conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 01 de setembro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 6º ADT ARP 290/2021 - STANG- GARAGEM
Publicação Nº 4263639

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
6° TERMO ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 290/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2021
PROCESSO Nº 204/2021

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Aquisição de Diesel S-10 para uso nos veículos e máquinas pertencentes a frota do Município de Lages/SC.

STANG & STANG LTDA – CNPJ nº 08.033.253/0014-98 – Av. Dom Pedro II, nº 967, bairro São Cristóvão, CEP 88509-000, Lages/SC. Telefo-
ne: (49) 3223-9745/98414-4553. E-mail: lages@rededelta.com.br

Consoante aos pedidos, de reequilíbrio econômico financeiro, interposto pela empresa acima qualificada, ofício 016/2022, com PARECER 
CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 204/2022 no qual postula a revisão do Item Diesel BS10, com parecer jurídico referencial n° 02/2018 favorável, 
ADITA-SE, da seguinte forma:

STANG & STANG LTDA

1 Diesel S10.
Apresentação: Litros A granel. L ------- 6,58

Lages, 27 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 6º ADT ARP 48/2022 - STANG- MULTI
Publicação Nº 4263649

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
6° TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022
PROCESSO Nº 14/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis para uso nos veículos e máquinas da frota do Município, Secretaria Municipal de 
Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Secretaria Municipal de Águas e Saneamento - SEMASA e 5º Batalhão de 
Bombeiros Militar.

STANG & STANG LTDA – CNPJ nº 08.033.253/0014-98 – Av. Dom Pedro II, nº 967, bairro São Cristóvão, CEP 88509-000, Lages/SC. Telefo-
ne: (46) 3546-3400 ou (49) 98441-4553. E-mail: lages@rededelta.com.br

Consoante ao pedido, de reequilíbrio econômico financeiro, interposto pela empresa acima qualificada, o ofício n° 017/2022, expedientes 
submetidos à análise técnica contábil e anuência do gestor, nos termos dos pareceres, PARECER CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 205/2022, res-
pectivamente; e com parecer jurídico referencial n° 02/2018 favorável, ADITA-SE, da seguinte forma

• Item 01 Gasolina comum R$ 4,81 (quatro reais e oitenta e um centavo);
• Item 02 Óleo Diesel BS500 R$ 6,52 (seis reais e cinquenta e dois centavos
• Item 03 Óleo Diesel BS10 R$ 6,64 (seis reais e sessenta e quatro centavos);
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As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas

Lages, 27 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 6º ADT CONTRATO 237/2017 - VALTER- AGRICULTURA
Publicação Nº 4263589

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3CA56AE4C319E9D0041A0CFC54F1A88F92ED3A28
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 237/2017 – PML

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

LOCADOR: VALTER JOÃO GALII, inscrito no CPF sob nº 288.963.600-30, residente à Rua Sebastião Ramos Schmidt, nº 288, bairro Univer-
sitário, CEP 88511-080, Lages/SC.
resolvem celebrar este 6° termo aditivo ao Contrato 237/2017, consoante ao parecer jurídico n° 0774/2022, em decorrência do Processo 
Licitatório nº 210/2017, correlato ao Pregão Presencial nº 81/2017, aberto em 19/09/2017 e homologado em 19/09/2017, consoante as 
seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Locação de imóvel para instalação do Centro Administrativo e Atendimento ao Público para Secretaria de Agricultura do Município de 
Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
[...];
2.2 Da Execução: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses até 19/09/2022;
[...]
2.4 Do Contrato: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses até 19/09/2023, podendo ser renovado por igual período, conforme necessida-
de, interesse e conveniência da Administração, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 15 de setembro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 7° ADT AO CONTRATO 07/2018 - ALCIONE -SMAS
Publicação Nº 4263749

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 7° TERMO ADITIVO CONTRATO N.º 07/2018 – FMASH

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 
82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

LOCADOR: ALCIONE DE OLIVEIRA INACIO, inscrito no CPF sob nº 056.681.529-01, RG nº 4.192.871, residente à Rua Santos Futebol Clu-
be, 515, bairro Santa Monica, CEP 88516-380, Lages/SC. Telefone: (49) 3225.6712/99184.3911. E-mail: hidromechidraulica@hotmail.com

O MUNICÍPIO DE LAGES /SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado 
pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação, Sr. Jean Pierre Ezequiel, doravante denominado LOCATÁRIO e de outro lado 
ALCIONE DE OLIVEIRA INACIO inscrito no CPF sob nº 056.681.529-01, de ora em diante denominados LOCADOR, resolvem celebrar este 5° 
termo aditivo ao Contrato 07/2018, conforme parecer jurídico nº 0797/2022, em decorrência do Processo Licitatório nº 28/2018, correlato 
ao Pregão Presencial nº 20/2018, aberto em 19/09/2018 e homologado em 19/09/2018, consoante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Locação de Imóvel destinado à instalação do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS V, situado à Rua Luis Floriani Junior, 
s/nº, bairro Santa Mônica, Lages/SC.
Descrição do imóvel: parte de um barracão com área de 332,84m² (trezentos e trinta e dois metros e oitenta e quatro centímetros quadra-
dos), construído sobre um terreno de 1.835,00m² (um mil, oitocentos e trinta e cinco metros quadrados).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
[...];
2.2 Da Execução: fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, até 02/10/2023;
[...];
2.4 Do Contrato: fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, até 02/10/2023, podendo ser renovado por igual período, conforme necessidade, 
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interesse e conveniência da Administração, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 30 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO 9º ADITIVO AO CONTRATO 93/2019 - STOCKTOTAL- DIRETRAN
Publicação Nº 4263293

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1AE2A131F0226C3AB37FB0DBCC8C277E5ADF9C2E
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 93/2019 – PML
PREGÃO PRESENCIAL 27/2019
PROCESSO 68/2019
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE LAGES / COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO – DIRETRAN, inscrito no CNPJ sob n.º 
82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.915.129/0001-20, situada à Rua Capitão Otávio Machado 
n° 993, bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04.718-002, São Paulo/SP. Contato: (11) 5182-8800, e-mail: financeiro@stocktotal.com.br

MUNICÍPIO DE LAGES/ COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO – DIRETRAN, neste ato representado por seu Diretor de Trânsito Sr. 
Newton Silveira Junior, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, neste ato representa-
do pelo Sr. Francisco Jacinto de Andrade Neto, portador do CPF nº 048.860.676-46, de ora em diante denominado CONTRATADA, resolvem 
celebrar este 9° termo aditivo ao Contrato 93/2019, conforme parecer jurídico n° 0726/2022, em decorrência do Processo Licitatório nº 
68/2019, correlato ao Pregão Presencial com nº 27/2019, aberto em 18/06/2019 e homologado em 23/07/2019, consoante as seguintes 
alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Locação de Sistema de Radiocomunicação Digital Troncalizado com AVL/GPS no padrão aberto, incluindo locação comunicadora de fixos, 
móveis e portáteis, bem como infraestrutura de radiocomunicação para DIRETRAN e DEFESA CIVIL, incluindo material, equipamentos e 
serviços de instalação, implantação, assistência técnica preventiva e corretiva; Locação de Câmeras Individuais (body worn camera) e es-
tações (dock stations) computadorizadas com software de gerenciamento de dados; E, Empresa Especializada para a prestação de serviço 
contínuo de gerenciamento dos equipamentos registradores de infrações de Trânsito e radar Estático portátil, para atender as necessidades 
do DIRETRAN.

Conforme solicitação de Acréscimo interposto pela secretaria responsável do contrato; após análise técnica e autorização orçamentária 
lavrada pela responsável do setor de contabilidade, ofício, PARECER TÉCNICO CONTÁBIL/SAF/CONT/OF. 171/2022; e com parecer jurídico 
n° 0726/2022, favorável ADITA-SE da seguinte forma:

Acréscimo no valor do ITEM 02: R$ 1.319,40 (um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta centavos) representando um aumento de 
0,8861%.

Acréscimo no valor do ITEM 04: R$ 6.101,00 (seis mil, cento e um real) representando um aumento de 4,0974%.

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lages, 08 de setembro de 2022.

Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 244/2022 -JULIO CESAR - SMEL
Publicação Nº 4260223

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2BED9529FC912D46E59BCD53456F0A18D8D9384C
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 244/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022
PROCESSO Nº 158/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de materiais e equipamentos para o desenvolvimento do projeto de iniciação científica nas 
escolas integrais do Sistema Municipal de Educação de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
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2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s): em até 15 (quinze) dias, a contar da data da solicitação; na Secretaria Municipal da Educação;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 01/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 114/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 944,60 (novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), sendo:
JULIO CESAR RODRIGUES DELFES – EPP – CNPJ nº 82.894.718/0001-33 – Rua Mario Ribeiro Ramos, nº 248, Bairro Universitário – CEP 
88509-340 – Lages/SC.

Lages, 01 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 245/2022 - ATRIUM -MEIO AMBIENTE
Publicação Nº 4260238

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B2DFF3B3D113D4CD4D3137C8EB59B3B7095914B7
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022
PROCESSO Nº 167/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para Aquisição de Materiais Diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is):em até 10 dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), todos conforme a necessidade da Secretaria de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente, no(s) local(is) definido(s) na(s) Solicitação(ões) delimitado(s) ao perímetro urbano;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 02/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 122/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 21.040,00 (vinte e um mil, quarenta reais), sendo:
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA – CNPJ nº 46.423.434/0001-03 – Rua Santos Dumont, nº 888, bairro São Cris-
tóvão, CEP 99.709-370, Erechim/RS.

Lages, 02 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 246/2022 - JULIO CESAR- MEIO AMBIENTE
Publicação Nº 4260244

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 96FE051645CACFF2E55D208458273D63492F261B
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 246/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022
PROCESSO Nº 167/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para Aquisição de Materiais Diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is):em até 10 dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), todos conforme a necessidade da Secretaria de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente, no(s) local(is) definido(s) na(s) Solicitação(ões) delimitado(s) ao perímetro urbano;
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2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 02/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 122/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 1.155,00 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais), sendo:
JULIO CESAR RODRIGUES DELFES – EPP – CNPJ nº 82.894.718/0001-33 – Rua Mario Ribeiro Ramos, nº 248, Bairro Universitário – CEP 
88509-340 – Lages/SC.

Lages, 02 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 247/2022 - MARCELO - MEIO AMBIENTE
Publicação Nº 4260247

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7C2CF71B656DAC5473E3B79B2A6FA169C6CE2D6C
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 247/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022
PROCESSO Nº 167/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para Aquisição de Materiais Diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is):em até 10 dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), todos conforme a necessidade da Secretaria de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente, no(s) local(is) definido(s) na(s) Solicitação(ões) delimitado(s) ao perímetro urbano;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 02/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 122/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 20.451,00 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), sendo:
MARCELO WARMLING – CNPJ nº 30.968.615/0001-77 – Rua Paulino Karasinski, nº 775, Bairro Centro – CEP 84.340-000 – Itaiópolis/SC.

Lages, 02 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 248/2022 - MATHEUS -MEIO AMBIENTE
Publicação Nº 4260250

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B7F3E4B3820CEE30DA8AC7A45E05128DE6407ED1
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022
PROCESSO Nº 167/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para Aquisição de Materiais Diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is):em até 10 dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), todos conforme a necessidade da Secretaria de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente, no(s) local(is) definido(s) na(s) Solicitação(ões) delimitado(s) ao perímetro urbano;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 02/09/2023.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 122/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 64.402,00 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais), sendo:
MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP – CNPJ nº 10.515.077/0001-58 – Rua Nilo Peçanha, nº 49, bairro Frei Rogério, CEP 88508-500, Lages/SC.

Lages, 02 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 249/2022 - PR COMERCIO - MEIO AMBIENTE
Publicação Nº 4260253

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E49C9A10BA065358C0A5E468076909A2497086DF
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022
PROCESSO Nº 167/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para Aquisição de Materiais Diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is):em até 10 dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), todos conforme a necessidade da Secretaria de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente, no(s) local(is) definido(s) na(s) Solicitação(ões) delimitado(s) ao perímetro urbano;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 02/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 122/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 78.295,30 (setenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), sendo:
PR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ nº 24.878.609/0001-26 – Rua Martinho Nerbass, nº 30, bairro Centro, CEP 
88502-180, Lages/SC.

Lages, 02 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 250/2022 - SOMA -MEIO AMBIENTE
Publicação Nº 4260256

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AD3B80849947DBEF240CC20B5C3C8DC11F4D2B5E
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 250/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022
PROCESSO Nº 167/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para Aquisição de Materiais Diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is):em até 10 dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), todos conforme a necessidade da Secretaria de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente, no(s) local(is) definido(s) na(s) Solicitação(ões) delimitado(s) ao perímetro urbano;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 02/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 122/2022.
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O valor a ser registrado é de R$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), sendo:
SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA – CNPJ nº 26.044.069/0001-00 – Rua Plácido Damiani, nº 1200, sala 04, bairro Frei Rogério, CEP 88508-
070, Lages/SC.

Lages, 02 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 251/2022 - JANAINA CALÇADA - SMEL
Publicação Nº 4260258

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D3CD298B27D4F49B907F4ED9977D48853C944613
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 251/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022
PROCESSO Nº 159/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos para o desenvolvimento do projeto recreação nas escolas integrais do 
Sistema Municipal de Educação de Lages

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is):em até 15 (quinze) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Educação;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 13/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 115/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 10.529,90 (dez mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa centavos), sendo:
JANAINA CALCADA RIBEIRO – CNPJ nº 37.784.943/0001-62 – Rua Barão de Monte Santo, nº 1616, 1º andar, apto 15, Bairro Mooca – CEP 
03.123-020 – São Paulo/SP.

Lages, 13 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 252/2022 - POWER - SMEL
Publicação Nº 4260265

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A86A478DEFC09CD6B13EE652F2733BD5EAF0CEA7
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 252/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022
PROCESSO Nº 159/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos para o desenvolvimento do projeto recreação nas escolas integrais do 
Sistema Municipal de Educação de Lages

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is):em até 15 (quinze) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Educação;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 13/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 115/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 5.705,00 (cinco mil, setecentos e cinco reais), sendo:
POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ nº 37.480.591/0001-51 – Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, nº 
1311, Bairro Hauer – CEP 81.610-060 – Curitiba/PR.
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Lages, 13 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 253/2022 - REJANE - SMEL
Publicação Nº 4260268

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FF79120D049000D729D83ADDF4C1F6A5B3C24C95
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 253/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022
PROCESSO Nº 159/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos para o desenvolvimento do projeto recreação nas escolas integrais do 
Sistema Municipal de Educação de Lages

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is):em até 15 (quinze) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Educação;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 13/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 115/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 12.352,90 (doze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), sendo:
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEGAGOGICOS EIRELI – CNPJ nº 01.763.210/0001-02 – Rua Tarumã, nº 169, Bairro Jardim do Bosque 
– CEP 94.960-585 – Cachoeirinha/RS.

Lages, 13 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 254/2022 ELOI DARTORA - SO
Publicação Nº 4260277

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A378973BE924EE510F3AE7FF95C78501DA7847D0
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 254/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022
PROCESSO Nº 178/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de madeiras para a Secretaria de Obras.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S):
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega/Local: em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), no(s) local(is) nela(s) indicado(s);
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 13/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
3.1 O(s)preço(s)ofertado(s)pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são)o(s)especificado(s)na tabela abai-
xo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 11/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 122.800,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos reais), sendo:
ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR – CNPJ nº 07.025-399/0001-04 – Rua Valdomiro Koeche, nº 50, bairro Gethal, CEP 88520-450, Lages/
SC.

Lages, 13 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 255/2022 MADEIREIRA FONTANA - SO
Publicação Nº 4260286

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C8C4B801E01C7F8E3282901E4B41C3F46AD0392B
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 255/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022
PROCESSO Nº 178/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de madeiras para a Secretaria de Obras.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S):
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega/Local: em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), no(s) local(is) nela(s) indicado(s);
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 13/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 11/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 46.950,00 (quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais), sendo:
MADEIREIRA FONTANA LTDA – CNPJ nº 83.216.598/0001-88 – Rua Engenheiro Paulo Ribeiro, nº 505, bairro Bela Vista, CEP 88514-010, 
Lages/SC.

Lages, 13 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 257/2022 - CASTILHO E GAMBA - SMEL
Publicação Nº 4260304

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B190885B57C2625177C1E7EB74CA3DD223F6FEBF
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 257/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2022
PROCESSO Nº 168/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de Alimentos para as unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 7 (sete) dias do prazo da solicitação no Armazém de Alimentação Escolar, sito Av. Belizário Ramos nº 
5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 16/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 123/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 22.384,00 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais), sendo:
CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ nº 40.738.368/0001-76 – Rua Quinze de Novem-
bro, nº 174, apto 41, bairro Coral, CEP 88.015-440, Lages/SC.

Lages, 16 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 258/2022 - GNB -SMEL
Publicação Nº 4260306

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CA395D04E23620F96D33C1E21A040D18F51BBFB0
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 258/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2022
PROCESSO Nº 168/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de Alimentos para as unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 7 (sete) dias do prazo da solicitação no Armazém de Alimentação Escolar, sito Av. Belizário Ramos nº 
5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 16/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 123/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 14.300,00 (quatorze mil, trezentos reais), sendo:
GNB COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – CNPJ nº 43.688.856/0001-04 – Rua Pedro Theisen Júnior, s/n, quadra 7, lote 2, bairro Alto Aririú, CEP 
88.135-420, Palhoça/SC.

Lages, 16 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 259/2022 - JULIO CESAR - SMEL
Publicação Nº 4260335

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D52E4176814E02740258CA8B1739D1A487EF4B36
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 259/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2022
PROCESSO Nº 168/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de Alimentos para as unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 7 (sete) dias do prazo da solicitação no Armazém de Alimentação Escolar, sito Av. Belizário Ramos nº 
5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 16/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 123/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 74.364,40 (setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), sendo:
JULIO CESAR RODRIGUES DELFES – EPP – CNPJ nº 82.894.718/0001-33 – Rua Mario Ribeiro Ramos, nº 248, Bairro Universitário – CEP 
88509-340 – Lages/SC.

Lages, 16 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 26/2022 - AVANEX - SEMASA
Publicação Nº 4263233

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 26/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022
PROCESSO Nº 09/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): Incluindo descarregamento, em até 07 (sete) dias, a contar da data da(s) solicitação(ões) da SEMASA, no(s) 
local(is) nela(s) indicado(s); Para os itens que exigirem instalações dos equipamentos em comodato: Em até 45 (quarenta e cinco) dias, a 
contar da data da(s) solicitação(ões) da SEMASA, no(s) local(is) nela(s) indicado(s);
2.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 06/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 116/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 1.683.900,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos reais), sendo:
AVANEX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 78.668.969/0001-22 - ROD. SC 114 KM 203 – Lageadinho – Palmeira/SC. CEP 88545-000.

Lages, 06 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 260/2022 - MFPARIS - SMEL
Publicação Nº 4260349

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1B451E99D4406520C113D1561AC5E7D20B95B6E8
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2022
PROCESSO Nº 168/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de Alimentos para as unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 7 (sete) dias do prazo da solicitação no Armazém de Alimentação Escolar, sito Av. Belizário Ramos nº 
5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 16/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 123/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 31.250,00 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), sendo:
MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ nº 26.855.558/0001-42 – Rua Beta, nº 378, Bairro Vila Paris – CEP 32.372-090 – Con-
tagem/MG.

Lages, 16 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 261/2022 - OUROLIMPE -SMEL
Publicação Nº 4260353

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AC0FE842E69232104BAA1B5255C2541FBEFF4947
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 261/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2022
PROCESSO Nº 168/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de Alimentos para as unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 7 (sete) dias do prazo da solicitação no Armazém de Alimentação Escolar, sito Av. Belizário Ramos nº 
5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 16/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 123/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 251.485,00 (duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), sendo:
OUROLIMPE ATACADISTA LTDA – CNPJ nº 35.193.845/0001-25 – Rua Frei Rogerio, nº 1317, Bairro Centro – CEP 89.620-000 – Campos 
Novos/SC.

Lages, 16 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 262/2022 - REDE COM. ATACADISTA - SMEL
Publicação Nº 4260356

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F89A156F744477D9D22C21004AA02B5D935EC23B
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 262/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2022
PROCESSO Nº 168/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de Alimentos para as unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 7 (sete) dias do prazo da solicitação no Armazém de Alimentação Escolar, sito Av. Belizário Ramos nº 
5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 16/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 123/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 83.335,00 (oitenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais), sendo:
REDE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – CNPJ nº 44.786.497/0001-90 – Rua João Jacinto Machado, nº 536, Bairro Sul do Rio – CEP 88.140-
000 – Santo Amaro de Imperatriz/SC.

Lages, 16 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1370

EXTRATO ARP 263/2022 - SEBMED - SMEL
Publicação Nº 4260364

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B630FE4F23D30B336A54E3F7FB533C31F6DF044B
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 263/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2022
PROCESSO Nº 168/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de Alimentos para as unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 7 (sete) dias do prazo da solicitação no Armazém de Alimentação Escolar, sito Av. Belizário Ramos nº 
5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 16/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 123/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 11.500,00 (onze mil, quinhentos reais), sendo:
SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI – CNPJ nº 33.154.286/0001-19 – Rua Treze de Junho, nº 805, bairro Flor de Nápolis, CEP 
88.106-470, São José/SC.

Lages, 16 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 264/2022 - SOMA - SMEL
Publicação Nº 4260370

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0B270D2717166179FB291AB2E29614758B52A5CC
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 264/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2022
PROCESSO Nº 168/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de Alimentos para as unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 7 (sete) dias do prazo da solicitação no Armazém de Alimentação Escolar, sito Av. Belizário Ramos nº 
5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 16/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 123/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 29.870,00 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta reais), sendo:
SOMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME – CNPJ nº 26.621.024/0001-51 – Rua Plácido Damiani, nº 1200, sala 05, bairro Frei Rogério, 
CEP 88508-070, Lages/SC.

Lages, 16 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 265/2022 - FORTEMAC -DIRETRAN
Publicação Nº 4260434

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2BEF3C1E642303C89254CCC9981C3063B471CE6C
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 265/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2022
PROCESSO Nº 157/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de equipamento de pintura viária Airlesscom motor a combustão e demais acessórios, para demarca-
ção/sinalização horizontal de trânsito, atendendo as necessidades da Diretoria de Trânsito – DIRETRAN.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 30 (trinta) dias da solicitação, no Barracão do Diretran, em horário comercial das 08:00 às 12:00 horas 
e das 14:00 as 18:00 horas, localizado na rua: Piauí, nº 773, bairro: São Cristóvão, CEP: 88509-170 – Lages, SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 19/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 113/2022.
O valor total a ser registrado é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo:
FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ nº 11.425.470/0001-13 – Av. Fioravante Magro, nº 1089, bairro Jardim Nova 
Europa, CEP 14.177-342, Sertãozinho/SP.

Lages, 19 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 266/2022 - GO VENDAS - AGRICULTURA
Publicação Nº 4260439

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1E2D5FF6FF09E95F56F354170D22286589261ED0
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 266/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2022
PROCESSO Nº 175/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de materiais e insumos veterinários para utilização no programa de erradicação da brucelose 
e tuberculose, conforme convênio CIDASC nº 2022 – TR001056.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s): em até 30 dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), a ser(em) entregue(s) na Secretaria de Agricultura e Pesca;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 19/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 127/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais), sendo:
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI – CNPJ nº 36.521.392/0001-81 – Av. Dom Pedro II, nº 830, SALA 03, bairro Universitário, CEP 88.509-
000, Lages/SC.

Lages, 19 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 267/2022 - F A BURGUENO - MEIO AMBIENTE
Publicação Nº 4260466

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4511AD293EB412AA004792CC7AB5BAB863CB6B31
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 267/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022
PROCESSO Nº 166/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado a Aquisição de Materiais de Pintura para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s): em até 10 dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), todos conforme a necessidade da Secretaria de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente, no(s) local(is) definido(s) na(s) Solicitação(ões) delimitado(s) ao perímetro urbano;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 20/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 121/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 59.990,00 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais), sendo:
F A BURGUENO LOPEZ EIRELI – CNPJ nº 94.504.842/0002-05 – Rua Polucieno Teixeira, nº 294, bairro Areias de Cima, CEP 88.190-000, 
Governador Celso Ramos/SC.

Lages, 19 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 268/2022 - MATHEUS ZAGO - MEIO AMBIENTE
Publicação Nº 4260470

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B35C18018A01BFA5C89E2CF0C6827DFF9E1F742F
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 268/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022
PROCESSO Nº 166/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado a Aquisição de Materiais de Pintura para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s): em até 10 dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), todos conforme a necessidade da Secretaria de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente, no(s) local(is) definido(s) na(s) Solicitação(ões) delimitado(s) ao perímetro urbano;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 20/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 121/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 3.736,00 (três mil, setecentos e trinta e seis reais), sendo:
MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP – CNPJ nº 10.515.077/0001-58 – Rua Nilo Peçanha, nº 49, bairro Frei Rogério, CEP 88508-500, Lages/SC.

Lages, 19 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 269/2022 - PR COMERCIO - MEIO AMBIENTE
Publicação Nº 4260476

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B2E23C6C2036A7C99DD657E90332B74AF0D38EEC
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 269/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022
PROCESSO Nº 166/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado a Aquisição de Materiais de Pintura para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s): em até 10 dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), todos conforme a necessidade da Secretaria de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente, no(s) local(is) definido(s) na(s) Solicitação(ões) delimitado(s) ao perímetro urbano;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 20/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 121/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 93.229,50 (noventa e três mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), sendo:
PR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ nº 24.878.609/0001-26 – Rua Martinho Nerbass, nº 30, bairro Centro, CEP 
88502-180, Lages/SC.

Lages, 19 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 27/2022 - GENERAL CHEMICAL - SEMASA
Publicação Nº 4263303

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 27/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022
PROCESSO Nº 09/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): Incluindo descarregamento, em até 07 (sete) dias, a contar da data da(s) solicitação(ões) da SEMASA, no(s) 
local(is) nela(s) indicado(s); Para os itens que exigirem instalações dos equipamentos em comodato: Em até 45 (quarenta e cinco) dias, a 
contar da data da(s) solicitação(ões) da SEMASA, no(s) local(is) nela(s) indicado(s);
2.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 13/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 116/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 23.330,00 (vinte e três mil, trezentos e trinta reais), sendo:
GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS EIRELI - CNPJ 05.860.142/0001-42 – Rua Major Novaes, nº 11, sala 02 – Centro – Cruzeiro/
SP.

Lages, 13 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 270/2022 - SOMA TINTAS- MEIO AMBIENTE
Publicação Nº 4260483

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AD879E36E180E950824C5E3435721A261B0CDF3E
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 270/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022
PROCESSO Nº 166/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços destinado a Aquisição de Materiais de Pintura para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s): em até 10 dias da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), todos conforme a necessidade da Secretaria de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente, no(s) local(is) definido(s) na(s) Solicitação(ões) delimitado(s) ao perímetro urbano;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 20/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 121/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 7.237,00 (sete mil, duzentos e trinta e sete reais), sendo:
SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA – CNPJ nº 26.044.069/0001-00 – Rua Plácido Damiani, nº 1200, sala 04, bairro Frei Rogério, CEP 88508-
070, Lages/SC.

Lages, 19 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 271/2022 - ELOI DARTORA -HABITAÇÃO
Publicação Nº 4260489

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C83693E12B8569A57212233E6356599BB547F37C
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 271/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2022
PROCESSO Nº 181/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de material de construção e hidráulico para uso em construções/ reformas de casas em diversos 
bairros do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Coordenação Habitacional, à Rua Frei Gabriel, Esquina com a 
Rua Professor Walter Dachs nº 10, Centro, Lages – SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 20/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 133/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 80.956,40 (oitenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), sendo:
ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR – CNPJ nº 07.025-399/0001-04 – Rua Valdomiro Koeche, nº 50, bairro Gethal, CEP 88520-450, Lages/
SC.

Lages, 20 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 272/2022 - MATHEUS ZAGO - HABITAÇÃO
Publicação Nº 4260490

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A825BB74D38D23C2D5D5AC15F680AA9BB77FC47E
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 272/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2022
PROCESSO Nº 181/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de material de construção e hidráulico para uso em construções/ reformas de casas em diversos 
bairros do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Coordenação Habitacional, à Rua Frei Gabriel, Esquina com a 
Rua Professor Walter Dachs nº 10, Centro, Lages – SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 20/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 133/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 11.304,90 (onze mil, trezentos e quatro reais e noventa centavos), sendo:
MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP – CNPJ nº 10.515.077/0001-58 – Rua Nilo Peçanha, nº 49, bairro Frei Rogério, CEP 88508-500, Lages/SC.

Lages, 20 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 273/2022 - PR COMÉRCIO - HABITAÇÃO
Publicação Nº 4260509

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6AE6DE4AD7FF91EF9A1F9DA4C7C552985EBBD4A7
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 273/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2022
PROCESSO Nº 181/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de material de construção e hidráulico para uso em construções/ reformas de casas em diversos 
bairros do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Coordenação Habitacional, à Rua Frei Gabriel, Esquina com a 
Rua Professor Walter Dachs nº 10, Centro, Lages – SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 20/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 133/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 9.878,75 (nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), sendo:
PR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ nº 24.878.609/0001-26 – Rua Martinho Nerbass, nº 30, bairro Centro, CEP 
88502-180, Lages/SC.

Lages, 20 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 274/2022 - FLECHA - AGRICULTURA
Publicação Nº 4263592

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 274/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2022
PROCESSO Nº 170/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Horas Máquina, incluindo manutenção, combustível e 
motorista e/ou operador devidamente habilitado, por hora cheia trabalhada, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e 
Pesca no perímetro rural do Município de Lages/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da(s) solicitação(ões) de fornecimento, emitida(s) pela Secretaria, 
no(s) local(is) nela(s) indicado(s);
2.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 21/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 132/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 4.736.500,00 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), sendo:
FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ n.º 89.817.932/0001-67 – Rua Adilio Hilario Mutzemberger, nº 131, Bairro Liberdade – Concórdia/
SC. CEP 89.710-111.

Lages, 21 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 275/2022 - GEORGE DE BONA- AGRICULTURA
Publicação Nº 4263606

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2022
PROCESSO Nº 170/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Horas Máquina, incluindo manutenção, combustível e 
motorista e/ou operador devidamente habilitado, por hora cheia trabalhada, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e 
Pesca no perímetro rural do Município de Lages/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da(s) solicitação(ões) de fornecimento, emitida(s) pela Secretaria, 
no(s) local(is) nela(s) indicado(s);
2.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 21/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 132/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil, seiscentos reais), sendo:
GEORGE DE BONA & CIA LTDA – EPP – CNPJ nº 03.781.780/0001-42 – Av. Belizário Ramos, nº 5695, bairro Universitário, CEP 88511-200, 
Lages/SC.

Lages, 21 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 276/2022 - TERRAPLENAGEM JVS - AGRICULTURA
Publicação Nº 4263607

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 276/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2022
PROCESSO Nº 170/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Horas Máquina, incluindo manutenção, combustível e 
motorista e/ou operador devidamente habilitado, por hora cheia trabalhada, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e 
Pesca no perímetro rural do Município de Lages/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da(s) solicitação(ões) de fornecimento, emitida(s) pela Secretaria, 
no(s) local(is) nela(s) indicado(s);
2.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 21/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 132/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 493.250,00 (quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais), sendo:
TERRAPLENAGEM JVS EIRELI – CNPJ nº 41.682.302/0001-74 – Rua Indalicio Batista Gomes, nº 514, São Miguel, CEP 88.525-250, Lages/
SC.

Lages, 21 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 277/202 - DULUB -GARAGEM
Publicação Nº 4263621

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 81671E4DA5EBE59A946E351B7DE0A06003C95913
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 277/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022
PROCESSO Nº 173/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de lubrificantes para uso nos veículos e máquinas pertencentes a frota da Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): até 03 (três) dias da(s) solicitação(ões), na Garagem da PML, à Rua Ministro Pedro de Toledo nº 70, Bairro 
Coral, nesta cidade de Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 27/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 125/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 128.565,00 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), sendo:
DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ nº 41.773.872/0001-70 – Rua Treze de Maio, nº 900, bairro Cristo 
Redentor, CEP 95.084-460, Caxias do Sul/RS.

Lages, 27 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 278/202 - LUBE -GARAGEM
Publicação Nº 4263624

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DDBEC1D991201E1B2BC576B841AAA5A4DE0C02D8
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 278/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022
PROCESSO Nº 173/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de lubrificantes para uso nos veículos e máquinas pertencentes a frota da Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): até 03 (três) dias da(s) solicitação(ões), na Garagem da PML, à Rua Ministro Pedro de Toledo nº 70, Bairro 
Coral, nesta cidade de Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 27/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 125/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 78.800,00 (setecentas e oito mil, oitocentos reais), sendo:
LUBE PACK COMERCIO LTDA – CNPJ nº 46.310.289/0001-46 – Rua Sergipe, nº 3993, Conj. Polo Com. Ind. Giordano Mestrinelli, CEP 15.803-
160, Catanduva/SP.

Lages, 27 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 279/202 - SOMA MAT CONST- GARAGEM
Publicação Nº 4263631

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 279/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022
PROCESSO Nº 173/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de lubrificantes para uso nos veículos e máquinas pertencentes a frota da Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): até 03 (três) dias da(s) solicitação(ões), na Garagem da PML, à Rua Ministro Pedro de Toledo nº 70, Bairro 
Coral, nesta cidade de Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 27/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 125/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 20.196,25 (vinte mil, cento e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), sendo:
SOMA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ nº 20.222.787/0001-43 – Rua Plácido Damiani, nº 1200, sala 6, bairro Frei 
Rogério, CEP 88508-070, Lages/SC.

Lages, 27 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1379

EXTRATO ARP 28/2022 - HIDROMAR -SEMASA
Publicação Nº 4263319

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 04993F0593443D28A8A56842DD6B996893745B3F
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 28/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022
PROCESSO Nº 09/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): Incluindo descarregamento, em até 07 (sete) dias, a contar da data da(s) solicitação(ões) da SEMASA, no(s) 
local(is) nela(s) indicado(s); Para os itens que exigirem instalações dos equipamentos em comodato: Em até 45 (quarenta e cinco) dias, a 
contar da data da(s) solicitação(ões) da SEMASA, no(s) local(is) nela(s) indicado(s);
2.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 13/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 116/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 602.100,00 (seiscentos e dois mil, cem reais), sendo:
HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – CNPJ 46.481156/0004-85 – Rua Cyro Correia Pereira, 2977 – CIC – Curitiba/PR.

Lages, 13 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO ARP 280/202 - TEMAQ- GARAGEM
Publicação Nº 4263634

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4244DEA2C4A5F30E0FB9728D904D69AB37B1CEE8
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022
PROCESSO Nº 173/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de lubrificantes para uso nos veículos e máquinas pertencentes a frota da Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): até 03 (três) dias da(s) solicitação(ões), na Garagem da PML, à Rua Ministro Pedro de Toledo nº 70, Bairro 
Coral, nesta cidade de Lages/SC;
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 27/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 125/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 500.515,00 (quinhentos mil, quinhentos e quinze reais), sendo:
TEMAQ AUTOPEÇAS DE CAMINHÕES E TRATORES LTDA – CNPJ nº 29.698.004/0001-77 – Rua Jordão C. da Silva, nº 29, bairro Rocio Gran-
de, CEP 89.240-000, São Francisco do Sul/SC.

Lages, 27 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO ARP 29/2022 - MULTCLORO - SEMASA
Publicação Nº 4263323

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BA9922F3AE02CEF38D8EEB25E8FB3A0766B39F2B
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022
PROCESSO Nº 09/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente;
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;
2.3 De Entrega(s)/Local(is): Incluindo descarregamento, em até 07 (sete) dias, a contar da data da(s) solicitação(ões) da SEMASA, no(s) 
local(is) nela(s) indicado(s); Para os itens que exigirem instalações dos equipamentos em comodato: Em até 45 (quarenta e cinco) dias, a 
contar da data da(s) solicitação(ões) da SEMASA, no(s) local(is) nela(s) indicado(s);
2.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito;
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, até 13/09/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) especificado(s) na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 116/2022.
O valor a ser registrado é de R$ 86.900,00 (oitenta e seis mil, novecentos reais), sendo:
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI – CNPJ 05.282.985/0001-09 – Rua Antonio Manoel João, nº 250 – Divinéia – Araranguá/SC.

Lages, 13 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 373/2022 - MC ALIMENTOS -SMEL
Publicação Nº 4263145

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BD904AC2760D4AB03C46FE37395BBEF4D000B39F
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: CONTRATO N.º 373/2022 – PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMEL, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com 
sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.
CONTRATADA: MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA – CNPJ nº 39.649.812/0001-06 – Rua do Comércio, s/n, BR 283, 
bairro Centro, CEP 89.882-000, Planalto Alegre/SC. Contato: (49) 3335-0560 e (47) 99155-1287. E-mail: contatomccomercio@gmail.com

O Município de Lages/Secretaria Municipal de Educação – SMEL, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por sua Secretária 
Municipal de Educação a Sr.ª Ivana Elena Michaltchuck, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a Empresa MC COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, neste ato representado pelo Sr. Andre Luiz dos Santos, portador do CPF nº 005.501.609-06, de 
agora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 196/2022, correlato 
à Dispensa de Licitação nº 23/2022, fundamentada no art. 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, e com Parecer Jurídico nº 0737/2022, aberta em 
02/09/2022 e homologada em 02/09/2022, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa, para o fornecimento de alimentos para consumo nas unidades escolares do Município de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 Do Início: contar-se-á da data da assinatura do presente contrato;
2.2 Da Execução: a contar da assinatura do presente contrato;
2.3 Da Entrega: em até 07 (sete) dias, da solicitação da Secretaria;
2.4 Do Local de Entrega: no Armazém de Alimentação Escolar, sito Av. Belizário Ramos nº 5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, 
Lages/SC;
2.5 Do Contrato: a sua validade será de 45 dias, a contar da data da assinatura do presente Contrato, até 17/10/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R$ 40.594,08.
Lages, 02 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO CONTRATO 374/2022 - GC DIST.-SMEL
Publicação Nº 4263150

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CDDDDE3457F67B896A85B9A01798CFA19B60FAC7
O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: CONTRATO N.º 374/2022 – PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMEL, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com 
sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.
CONTRATADA: GC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ nº 18.531.205/0001-69 – Rua Samuel Schaffer, nº 75, bairro Saltinho, CEP 88.450-000, 
Alfredo Wagner/SC. Contato: (48) 3276-1138. E-mail: cleitondesouza26@gmail.com

O Município de Lages/Secretaria Municipal de Educação – SMEL, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por sua Secretária 
Municipal de Educação a Sr.ª Ivana Elena Michaltchuck, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a Empresa GC DISTRI-
BUIDORA LTDA, neste ato representado pelo Sr. Cleiton de Souza, portador do CPF nº 072.051.509-22, de agora em diante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 196/2022, correlato à Dispensa de Licitação nº 
23/2022, fundamentada no art. 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, e com Parecer Jurídico nº 0737/2022, aberta em 02/09/2022 e homologada 
em 02/09/2022, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa, para o fornecimento de alimentos para consumo nas unidades escolares do Município de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 Do Início: contar-se-á da data da assinatura do presente contrato;
2.2 Da Execução: a contar da assinatura do presente contrato;
2.3 Da Entrega: em até 07 (sete) dias, da solicitação da Secretaria;
2.4 Do Local de Entrega: no Armazém de Alimentação Escolar, sito Av. Belizário Ramos nº 5043, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-100, 
Lages/SC;
2.5 Do Contrato: a sua validade será de 45 dias, a contar da data da assinatura do presente Contrato, até 17/10/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R$ 16.265,80 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e cinco 
reais e oitenta centavos
Lages, 02 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 376/2022 - MERITO - LICITAÇÃO
Publicação Nº 4263262

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: CONTRATO N.º 376/2022 – PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com 
sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC – CEP: 88.501.900.
CONTRATADA: MÉRITO TREINAMENTOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - inscrita no CNPJ sob nº 17.974.279/0001-
07, situada à Av. Protásio Alves, 3286, sala 01-A, bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90.410-007. Fone: (51) 99243-7434/3519-8666. 
E-mail: douglas@meritocapacitacoes.com.br

O Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Secretário Municipal da Administração e Fazenda, 
o Sr. Antonio Cesar Alves de Arruda, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa MÉRITO TREINAMENTOS E CON-
SULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, neste ato representada pelo Sr. Paulo Roberto Teixeira, inscrito no CPF n° 516.216.060-15, 
doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do Processo Administrativo nº 197/2022, correlato 
a Inexigibilidade n° 04/2022, conforme parecer jurídico n° 0745/2022, nos termos do Art. 25, II, da Lei 8.666/93, aberto e homologado em 
08/09/2022, consoante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa para a capacitação de 29 (vinte e nove) servidores do Município de Lages, na nova Lei de Licitações e Contratos 
Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1. Do Início, da data da assinatura do contrato;
2.2. Da Execução, de 08 à 09 de setembro de 2022;
2.3. Do Contrato, da data da assinatura do contrato, até 10/10/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
2.1. O valor total a ser pago pela prestação de serviço será de R$ 21.750,00 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais).

Lages, 08 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal
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EXTRATO CONTRATO 377/2022 RODRIGO VIGO- SO
Publicação Nº 4263326

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: CONTRATO N.º 377/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMEL, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com 
sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: RODRIGO VIGO EPP, inscrita no CNPJ nº 21.851.263/0001-84, situada à Rua Presidente Kennedy, nº 225, bairro Centro, CEP 
88.535-000, Correia Pinto/SC. Contato: (49) 3225-2315/99828-0058. E-mail: rodrigovigo@outlook.com

O Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por sua Secretária Municipal de Educação a Sr.ª. Ivana 
Elena Michaltchuck, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado RODRIGO VIGO EPP, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo 
Vigo, portador do CPF nº 056.092.719-32, que assina ao final, de ora em diante denominada CONTRATADA,
resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 106/2022, correlato à Tomada de Preços nº 28/2022, aberta em 
04/08/2022 e homologada em 01/09/2022, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa de engenharia para construção de refeitório na EMEB Santa Helena, nesta cidade de Lages/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato, decorrente;
4.2 De Execução: em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da recepção da Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-finan-
ceiro;
2.3 De Recebimento:
2.3.1 Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, da data da comunicação, pelo profissional responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do serviço, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes;
2.3.2 Definitivamente, pela Comissão de Recebimento de Obras, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em prazo não 
superior a 90 (noventa) dias da data da comunicação;
2.4 Do Contrato: sua vigência será de 300 (trezentos) dias, a contar da data de sua assinatura, até 10/07/2023, podendo ser prorrogado, 
se houver interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R$ 422.450,67 (quatrocentos e vinte e dois mil, quatro-
centos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).

Lages, 13 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 378/2022 CONSBRITA- SO
Publicação Nº 4263329

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: CONTRATO N.º 378/2022

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA – CNPJ nº 06.099.082/0001-50 – Estrada Pessegueirinho, s/n, km 2, Campo da Roça de Baixo, 
CEP 89.520-000 – Curitibanos/SC. Contato: (49) 3245-1610. E-mail: consbrita@consbrita.com.br

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSBRITA 
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, neste ato representada pelo Sr. Geovana Suchara do Nascimento, portador do CPF nº 062.642.379-14, de 
agora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 161/2022, correlato 
à Tomada de Preços nº 43/2022, aberta em 17/08/2022 e homologada em 12/09/2022, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa(s) para Execução dos Serviços de Terraplanagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Ur-
banísticos e Sinalização para a Rua OLAVO BILAC – Bairro Penha.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato, decorrente;
2.2 De Execução:
Lote 01: em até 03 (três) meses a contar da data da recepção da Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro;
2.3 De Recebimento:
2.3.1 Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, da data da comunicação, pelo profissional responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do serviço, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes;
2.3.2 Definitivamente, pela Comissão de Recebimento de Obras, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em prazo não 
superior a 90 (noventa) dias da data da comunicação;
2.4 Do Contrato:
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Lote 01: sua vigência será de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua assinatura, até 13/02/2023, podendo ser prorrogado, se houver 
interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R$ 497.496,12 (quatrocentos e noventa e sete mil, qua-
trocentos e noventa e seis reais e doze centavos).

Lages, 13 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 379/2022 CONSBRITA- SO
Publicação Nº 4263337

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: CONTRATO N.º 379/2022

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA – CNPJ nº 06.099.082/0001-50 – Estrada Pessegueirinho, s/n, km 2, Campo da Roça de Baixo, 
CEP 89.520-000 – Curitibanos/SC. Contato: (49) 3245-1610. E-mail: consbrita@consbrita.com.br

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CONSBRITA 
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, neste ato representada pelo Sr. Geovana Suchara do Nascimento, portador do CPF nº 062.642.379-14, de 
agora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 161/2022, correlato 
à Tomada de Preços nº 43/2022, aberta em 17/08/2022 e homologada em 12/09/2022, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de Empresa(s) para Execução dos Serviços de Terraplanagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação Asfáltica, Ur-
banísticos e Sinalização para a Rua VISCONDE DE INHAUMA TRECHO II – Bairro Maria Luiza.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato, decorrente;
2.2 De Execução:
Lote 02: em até 03 (três) meses a contar da data da recepção da Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro;
2.3 De Recebimento:
2.3.1 Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, da data da comunicação, pelo profissional responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do serviço, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes;
2.3.2 Definitivamente, pela Comissão de Recebimento de Obras, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em prazo não 
superior a 90 (noventa) dias da data da comunicação;
2.4 Do Contrato:
Lote 02: sua vigência será de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, até 13/03/2023, podendo ser prorrogado, se houver 
interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
3.1 O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R$ 492.407,30 (quatrocentos e noventa e dois mil, qua-
trocentos e sete reais e três centavos).

Lages, 13 de setembro de 2022
Antonio Ceron
Prefeito Municipal

RERRATIFICACAO II -PE 162/2022-SMS
Publicação Nº 4264204

RERRATIFICAÇÃO II
REF: Pregão ELETRÔNICO Nº 162/2022 – PML.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO E TROCA NA MANUTENÇÃO DOS VE-
ÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES. O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de 
Administração e Fazenda, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares, torna notório torna notório aos interessados as alterações que se fazem necessárias no TERMO DE REFERÊNCIA 
do edital em comento, estão disponíveis no site: https://licitacoes.lages.sc.gov.br/. As demais cláusulas e os prazos permanecem inaltera-
dos. Sem mais para o momento, subscrevo-me, atenciosamente.
Lages, 21 de outubro de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

https://licitacoes.lages.sc.gov.br/
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RERRATIFICAÇÃO I-PE 168/2022-SMS
Publicação Nº 4263674

RERRATIFICAÇÃO I
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2022 -SMS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES À LOCALIDADES QUE SE FIZEREM 
NECESSÁRIAS A NÍVEL ESTADUAL. O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, presente a 
supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna 
notório torna notório aos interessados, a alteração que se faz necessária no TERMO DE REFERÊNCIA do edital em comento: - Item 1, passar 
a considerar: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte de pacientes à localidades que se fizerem necessárias a 
nível Estadual, em conformidade com as especificações prescritas no termo de referência. Tipo de Veículo: Micro Onibus, mínimo 28 lugares, 
com acessibilidade para cadeirante. As demais cláusulas permanecem inalteradas
Lages, 21 de outubro de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda
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Laguna

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - FMS
Publicação Nº 4264707

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8C6723F0F416A13E5BEF911C9A092659D8FAFADC

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO -  
PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 – FMS 
 
O MUNICÍPIO DE LAGUNA, de conformidade com que estabelece a lei 10.520/02 e 
alterações, torna público que fará realizar Processo Licitatório na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério menor preço por item para Registro de preço 
para Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de Equoterapia a 
pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida, no dia 04 de 
Novembro de 2022 as 9:00 horas.    Informações e documentação encontram-se à 
disposição, conforme edital disponível no portal www.laguna.sc.gov.br, ou solicitação 
ao e-mail pmlcompras34@gmail.com, telefone (48) 3644.0832 ou na sede, sito à Av. 
Colombo Machado Salles – 145 – centro - Laguna SC, das 13:00 às 19:00 horas. 
Laguna, 20 de Outubro de 2022. 
SAMIR AHMAD 
PREFEITO MUNICIPAL  
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PORTARIA Nº 1483/2022
Publicação Nº 4264738

 

 

 

 

PORTARIA RH Nº 1483/2022 

  

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE 
LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014; 
 

R E S O L V E: 

 

CONCEDER FÉRIAS, ao Sr. RONALDO PACHECO BONIFÁCIO, 
Assessor Especial de Esportes, do dia 03.10.2022 a 01.11.2022, referente ao 
período aquisitivo 2021/2022.  

 

Dê-se ciência e registre-se. 

 

Laguna, SC, 19 de Outubro de 2022.   

 

 

                                   JULIANA FAGUNDES DE CARVALHO LUZ 
                       Secretária Municipal  
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PORTARIA Nº 1484/2022
Publicação Nº 4264740

 

 

 

 

PORTARIA RH Nº 1484/2022 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM 
MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;  
 

R E S O L V E: 

 

       Fazer cessar as Portarias RH Nº 1173/2022 e 996/2022, com efeitos a 
partir de 14/07/2022. 
 

 
 

Dê-se ciência e registre-se. 

 

Laguna, SC, 19 de Outubro de 2022.  

 

 

                                            SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD 
                                                              Prefeito Municipal  
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PORTARIA Nº 1485/2022
Publicação Nº 4264742

 

 

 

 

PORTARIA RH Nº 1485/2022 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM 
MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;  
 

R E S O L V E: 

 

        DESIGNAR BIANCA MEDEIROS BERNARDO, Assessor Especial de 
Gabinete para Assuntos Estratégicos de Planejamento e Projetos, para atuar 
como fiscal da execução da implantação do trevo alemão, localizado no Km 
0+930 le da rodovia acesso Laguna, treco BR-101, objeto do contrato nº 
026/2022/PML, com efeitos a partir de 17/10/2022. 

 

Dê-se ciência e registre-se. 

 

Laguna, SC, 19 de Outubro de 2022.  

 

                                            SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD 
                                                              Prefeito Municipal  
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PORTARIA Nº 1486/2022
Publicação Nº 4264743

 

 

 

 

PORTARIA RH Nº 1486/2022 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM 
MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;  
 

R E S O L V E: 

 

        DESIGNAR BIANCA MEDEIROS BERNARDO, Assessor Especial de 
Gabinete para Assuntos Estratégicos de Planejamento e Projetos, para atuar 
como fiscal da execução da pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e 
sinalização viária na Rodovia Municipal João Batista Wendhausen Moraes 
(trecho Parobé), Bairro Parobé, Laguna/SC, objeto do contrato nº 
035/2022/PML, com efeitos a partir de 17/10/2022. 

 

Dê-se ciência e registre-se. 

 

Laguna, SC, 19 de Outubro de 2022.  

 

                                            SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD 
                                                              Prefeito Municipal  
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PORTARIA Nº 1487/2022
Publicação Nº 4264745

 

 

 

 

 

PORTARIA RH Nº 1487/2022 

  

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 
2014; 

 

R E S O L V E: 

  

CONCEDER FÉRIAS, ao Servidor CÁTIA SIMONE MENEZES 
MENDES, Psicóloga, do dia 13.10.2022 a 11.11.2022, referente ao período 
aquisitivo 2021/2022.  

 

Dê-se ciência e registre-se. 

 

Laguna, SC, 19 de Outubro de 2022.   

 

 

                                    ADRIANA DO CARMO SILVA 
   Secretário Municipal  
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PORTARIA Nº 1488/2022
Publicação Nº 4264746

 

 

 

 

PORTARIA RH Nº 1488/2022 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM 
MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;  
 

R E S O L V E: 

 

        DESIGNAR BIANCA MEDEIROS BERNARDO, Assessor Especial de 
Gabinete para Assuntos Estratégicos de Planejamento e Projetos, para atuar 
como fiscal da execução da pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, 
passeios com acessibilidade e sinalização viária da Estrada Geral Farol de 
Santa Marta, Laguna/SC, objeto do contrato nº 033//2022/PML, com efeitos a 
partir de 17/10/2022. 

 

Dê-se ciência e registre-se. 

 

Laguna, SC, 19 de Outubro de 2022.  

 

                                            SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD 
                                                              Prefeito Municipal  
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Lauro Muller

Prefeitura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01.2022- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01.2022
Publicação Nº 4263305

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR HENRIQUE LAGE, por meio da Diretora Geral no uso de suas atribuições legais e conforme subdelegação de 
competência estabelecida nos termos do art. 25, VIII, “c” do Estatuto da Fundação de Saúde de Lauro Muller/SC, considerando a homolo-
gação final do resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022 para preenchimento de vagas temporárias do quadro de pessoal da 
Fundação, conforme estabelece a Lei nº 2151/2021, em regime CLT e nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988, 
CONVOCA os candidatos habilitados e aprovados para ocuparem as vagas disponíveis constantes no anexo I deste Edital, observadas as 
seguintes condições:

1. A Fundação de Saúde de Lauro Muller se compromete a publicar, de acordo com a necessidade e disponibilidade, conforme anexo I, as 
vagas que surgirem para preenchimento dos aprovados, seguindo ordem classificatória de homologação do Processo Seletivo Simplificado 
nº 01/2022.
2. O local e o horário de trabalho de candidato convocado ficam a critério da Fundação Hospitalar Henrique Lage, de acordo com a neces-
sidade da Fundação bem como com a jornada de trabalho disposta no edital do processo seletivo.
3. A convocação do candidato aprovado será feita, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico indicado no momento da inscrição, 
após encerramento do prazo de recursos, conforme edital. É de responsabilidade do candidato manter atualizado junto aos cadastros da 
fundação as informações atualizadas.
4. Considerando que o Processo Seletivo Simplificado ocorre com o objetivo de contratação imediata, encerrados todos os procedimentos 
de classificação e publicações, o candidato terá o prazo de 03 (três) dias úteis a contar do envio da convocação para apresentação dos 
documentos e, se habilitado, iniciar as atividades, caso contrário será considerado desistente definitivo à vaga.
5. Caso o candidato não queira ser admitido, será considerado desistente, assinando o Termo de Desistência de Vaga. Será dado prazo de 
até 2 (dois) dias úteis para o candidato assinar o termo de desistência, caso o mesmo não compareça será lavrado termo informando o 
dia e horário do contato por endereço eletrônico bem como a data limite para assinatura da desistência, e o mesmo será assinado por três 
testemunhas, bem como pelo responsável que entrou em contato com o candidato.
6. Manifestado o interesse na vaga, o candidato terá 01 (um) dia úteis para a entrega da documentação solicitada de acordo com o edital 
do processo seletivo, no momento da convocação, no órgão que convocou.
7. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento exigido para admissão ou a não apresen-
tação dos mesmos no prazo estipulado no item acima, acarretará na desclassificação do candidato, com a perda do direito a vaga a qual o 
candidato foi aprovado.
8. A lista de classificados, após o término da primeira chamada e tendo em vista vagas a serem preenchidas, iniciará somente uma única 
vez, convocando os desistentes para ocupação de possível vaga remanescente.
9. Após encaminhar todos os documentos e assinar a admissão o candidato confirma seu interesse e expressa sua total concordância com 
todas as clausulas estabelecidas no edital do processo seletivo, no edital de chamamento bem como no contrato de trabalho.
10. Nas vagas que necessitem exame médico admissional o mesmo deverá ser entregue dentro do prazo legal e informar que o candidato 
se encontra apto para preenchimento da vaga, sendo que no caso de ser considerado inapto o mesmo será desclassificado de acordo com 
os termos do edital do processo seletivo.

Lauro M-ller, 19 de outubro de 2022.

Regina Ramos Antunes
Diretora Geral
Fundação Hospitalar Henrique Lage

ANEXO I

Convocação dos candidatos aprovados para o preenchimento das seguintes vagas:

Enfermeiro (a)
Vagas: 07
Nº Candidato Município/UF
01 Rosimeri Teresinha Querino Lauro Muller/SC
02 Renata Elias Leal Lauro Muller/SC
03 Elenita Vieira Cassão Goulart Lauro Muller/SC
04 Bruna Leandro Bonadeu Lauro Muller/SC
05 Mariane Lucio Ghisi Orleans/SC
06 Viviane Pahohek Orleans/SC
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07 Eduardo Zanatta Medeiros Lauro Muller/SC

Técnico (a) de Enfermagem
Vagas: 14
Nº Candidato Município/UF
01 Patricia Medeiro Lauro Muller/SC
02 Juliana Pedro Lauro Muller/SC
03 Eva Joice Piuco Lauro Muller/SC
04 Luana Schmoller Badziaki Orleans/SC
05 Juliana Custodia João Lauro Muller/SC
06 Tatiane Estacio Vieira Lauro Muller/SC
07 Janaina Fabre Alexandre Lauro Muller/SC
08 Maria Lucia Elias Lauro Muller/SC
09 Ana Paula Coelho Bialas Orleans/SC
10 Cati Suzane Mendes Orleans/SC
11 Bianca Mattos Goulart Lauro Muller/SC
12 Katy Francieli Rabello Amancio Lauro Muller/SC
13 Larissa Stangherlin Spindola Lauro Muller/SC
14 Sandro Cesar Dias Lauro Muller/SC

Lauro M-ller, 19 de outubro de 2022.

Regina Ramos Antunes
Diretora Geral
Fundação Hospitalar Henrique Lage
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HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 159/PMLM/2022
Publicação Nº 4264622
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Lebon Regis

Prefeitura

AVISO DE RETIFICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2022 PREGÃO PRESENCIAL N° PR14/2022_RP20
Publicação Nº 4264744

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CFE57FB356B423DE275EC440B4F33B2BFA787B5E
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2022 Pregão Presencial N° PR14/2022_RP20
O MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, através do Pregoeiro conforme decreto nº029/2022, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital em epígrafe. 
Maiores informações e Edital disponíveis no site www.lebonregis.sc.gov.br. Os envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, deverão ser 
entregues no setor de Compras e Licitações, sito a Rua Artur Barth, 300, Centro, Lebon Régis/SC, até às 09:00 do dia 31/10/2022. A sessão 
de abertura será no mesmo dia às 09:01. Maiores informações pelo e-mail: licitacoes@lebonregis.sc.gov.br ou tel.: (49) 3247-0188. Lebon 
Régis, 20/10/2022.
José Vanderlei de Campos–Pregoeiro.
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Lindóia do Sul

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2022
Publicação Nº 4264420

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B6B0D5E87D3A1023010F3E24E0F8476DDFB4CC29
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2022
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2022
Código registro TCE: B6B0D5E87D3A1023010F3E24E0F8476DDFB4CC29
O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, torna público que firmou o seguinte contrato:
Processo Licitatório: 57/2022 Pregão Presencial: 15/2022
Contratado: SHOPPING TRUCK CHAPECÓ PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias con-
secutivos, ou seja, prazo para execução até 30 de novembro de 2022.
Vigência: 16 de setembro de 2022 a 31 de dezembro 2022.
Assinatura: 20 de outubro de 2022.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO 25/2022 PREFEITURA DE LINDOIA DO SUL SC
Publicação Nº 4263682

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EC3A098D350E44EBC51BE63B958D1BF613B07085
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL-SC
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N° 25/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 79/2022
Código TCE: EC3A098D350E44EBC51BE63B958D1BF613B07085
Objeto: aquisição de Placar eletrônico .
Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo: Menor Preço por Item.
Recebimento das propostas até: as 08h30min do dia 24/11/2022, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, Abertura: dia 
24/11/2022 as 08h31min
Informações complementares: O edital na integra esta a disposição dos interessados nas home page www.lindoiadosul.sc.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br
Lindóia do Sul - SC, 20 de outubro de 2022.
Neudi Angelo Bertol - Prefeito de Lindóia do Sul

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 21/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL SC
Publicação Nº 4263479

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0F9E8403FB0B4B9AE58CAD974BEB16ABCEA1AA8A
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL-SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°21/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 78/2022
Código registro TCE: 0F9E8403FB0B4B9AE58CAD974BEB16ABCEA1AA8A
Objeto: locação de Gerador.
Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor Preço por Lote.
Recebimento das propostas até: as 08h15min do dia 11/11/2022, no setor de compras e licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, Centro, 
junto ao prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC.
Abertura: dia 11/11/2022 as 08h30min
Informações complementares: O edital na integra esta a disposição dos interessados na home page www.lindoiadosul.sc.gov.br
Lindóia do Sul - SC, 20 de outubro de 2022.
Neudi Angelo Bertol Prefeito de Lindóia do Sul

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL SC
Publicação Nº 4264117

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1DBC5DD38D2BD0707E68EDD6296775192F8ED508
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL-SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 80/2022
Código registro TCE: 1DBC5DD38D2BD0707E68EDD6296775192F8ED508
Objeto: Aquisição de Máquina para pintura viária.
Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor Preço por Item.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://WWW.lindoiadosul.sc.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://WWW.lindoiadosul.sc.gov.br
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Recebimento das propostas até: as 08h15min do dia 29/11/2022, no setor de compras e licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, Centro, 
junto ao prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC.
Abertura: dia 29/11/2022 as 08h30min
Informações complementares: O edital na integra esta a disposição dos interessados na home page www.lindoiadosul.sc.gov.br
Lindóia do Sul - SC, 20 de outubro de 2022.
Neudi Angelo Bertol Prefeito de Lindóia do Sul

CONTRATO Nº 157/2022
Publicação Nº 4264447

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8182E8DEA97CA03961062AEE2ED6705D3CF2CEFB
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 157/2022
Código registro TCE: 8182E8DEA97CA03961062AEE2ED6705D3CF2CEFB
O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, torna público que firmou o seguinte contrato:
Contratado: MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de software de ponto eletrônico, para 50 (cinquenta) funcionários, com arquivamento 
de dados na nuvem, adequada as evoluções das leis trabalhistas, incluindo suporte técnico com garantia na instalação, utilização e atuali-
zação.
Valor: R$ 390,00
Vigência: 25 de outubro de 2022 a 24 de outubro de 2023.
Assinatura: 20 de outubro de 2022.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 18/2022
Publicação Nº 4264407

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9E045D8E86FB62F12631C7E27B498247A8E399A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 18/2022
Código registro TCE: 9E045D8E86FB62F12631C7E27B498247A8E399A6
O Secretário Municipal de Saúde de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:
Processo Licitatório: 17/2022 Inexigibilidade por Credenciamento: 02/2022
Contratado: Lanchonete Meu Xodó LTDA.
Objeto: Credenciamento para serviço de alimentação.
Valor: R$ 21.730,60
Vigência: 20 de outubro de 2022 a 12 de abril de 2023.
Assinatura: 20 de outubro de 2022
Pedro Bringhenti
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 3.844, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264786

DECRETO Nº 3.844, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Regulamenta o disposto no art. 13 da Lei n. 8.249/92, estabelecendo regras para a apresentação e processamento de Declaração de Bens 
e Valores pelos agentes públicos da administração direta e indireta.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA
CAPÍTULO I
DA DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES DOS AGENTES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
Art. 1º. A posse e o exercício de agentes públicos municipais para o desempenho, ainda que transitório ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, de mandatos, cargos, funções ou empregos nos 
órgãos da Administração Municipal direta e indireta, ficam condicionados à apresentação da Declaração de Bens e Valores que compõe o 
seu patrimônio.
§ 1º. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimo-
niais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos 
e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
§ 2º. A declaração deverá ser entregue por meio eletrônico ou físico, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, por 

http://WWW.lindoiadosul.sc.gov.br
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protocolo dado pelo(a) próprio(a) responsável pelo departamento, seguindo o modelo constante no Anexo I deste Decreto, facultado à 
apresentação da Declaração Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física à Receita Federal – DIRPF, acrescida da declaração constante no 
Anexo II.
Art. 2º. A Declaração de Bens e Valores deverá ser atualizada:
I – anualmente, até o último dia do mês subsequente ao do prazo final para entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física – DIRPF;
II – além do disposto no inciso anterior, no prazo de 10 (dez) dias da data em que o agente público deixar o vínculo.
§ 1º. Os agentes públicos que se encontrarem, a qualquer título, regularmente afastados ou licenciados, cumprirão a exigência no prazo de 
10 (dez) dias, contados do seu retorno ao serviço.

§ 2º. A obrigatoriedade de entrega da Declaração de Bens e Valores não se aplica aos agentes públicos aposentados sem vínculo ativo com 
a Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DESTE DECRETO
Art. 3º. Decorridos 30 (trinta) dias após os prazos estabelecidos no art. 2º, o(a) responsável pelo Departamento de Recursos Humanos 
elaborará relação dos agentes públicos que não entregaram a declaração em tempo.
§ 1º. No prazo de até 5 (cinco) dias após o decurso do prazo previsto no caput, o(a) responsável pelo Departamento de Recursos Humanos 
adotará providências para suspender o pagamento da remuneração do agente público até o efetivo cumprimento da obrigação.
§ 2º. Ocorrendo a suspensão do pagamento da remuneração do agente público, nos termos do § 1º deste artigo, e sendo posteriormente 
apresentada a Declaração de Bens e Valores, o restabelecimento do pagamento da remuneração suspensa seguirá o cronograma normal da 
folha de pagamento, podendo se dar até o final do mês subsequente ao do cumprimento da obrigação.
Art. 4º. O agente público que se recusar a apresentar a Declaração de Bens e Valores ou que apresentá-la falsa ficará sujeito à pena de 
demissão a bem do serviço público, nos termos do § 3º do artigo 13 da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 1º. A recusa do agente público será considerada quando não ocorrer à apresentação da declaração no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da data da suspensão do pagamento da remuneração a que se refere o § 1º do art. 3º deste Decreto.
§ 2º. Uma vez configurada a recusa da apresentação, nos termos do § 1º deste artigo, o(a) responsável pelo Departamento de Recursos 
Humanos encaminhará os nomes à Procuradoria do Município para que se manifeste preliminarmente sobre a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar para aplicação da pena de demissão a bem do serviço público, ou, na hipótese de já ter sido encerrado o vínculo 
funcional, para anotação em prontuário.
§ 3º. A manifestação ou parecer do Procurador do Município deverá ser remetida ao Prefeito Municipal, a quem compete decidir pela aber-
tura ou não do Processo Administrativo Disciplinar.
CAPÍTULO III
DO ACESSO E DO COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
Art. 5º. O acesso às informações constantes na Declaração de Bens e Valores é restrito exclusivamente ao(a) servidor(a) responsável pelo 
Departamento de Recursos Humanos, com as exceções dispostas neste Decreto, sob pena de violação do dever de sigilo.

Art. 6º. As informações serão compartilhadas com órgãos de fiscalização e controle, desde que observado o princípio do devido processo 
legal, após a oitiva da Procuradoria do Município, nos seguintes casos:
I – internamente, mediante a comprovação de prévio procedimento administrativo próprio, Sindicância ou Processo Administrativo Discipli-
nar para investigação de agente(s) público(s) por ato de improbidade administrativa;
II – externamente, mediante a comprovação de prévio procedimento administrativo aberto pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, Câ-
mara de Vereadores de Lindóia do Sul ou por processo judicial que vise investigar ou processar agente(s) público(s) por ato de improbidade 
administrativa.
Art. 7º. O arquivo da declaração será acondicionado em pasta específica, em local reservado, sendo que toda e qualquer consulta, respeita-
do o art. 6º deste Decreto, ficará registrado e motivado na respectiva pasta, por nota(s) do(a) servidor(a) responsável pelo Departamento 
de Recursos Humanos
CAPÍTULO IV
DA IMPLEMENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
Art. 8º. Até o mês de dezembro do ano de 2023, a Secretaria de Administração e Finanças buscará meios para que a Declaração de Bens e 
Valores prevista neste Decreto seja realizada exclusivamente por meio eletrônico, observando todos os preceitos deste Decreto.
Art. 9º. Implementada por meio eletrônico, todas as declarações entregues em meio físico deverão ser digitalizadas e alocadas no banco de 
dados próprio e específico, a cargo do Departamento de Recursos Humanos, sendo as físicas destruídas, após publicação de edital.
Art. 10. O agente público que entregar a declaração por meio eletrônico ficará totalmente responsável por prestar as informações de forma 
correta, receberá um protocolo e terá como anexo a própria declaração para conferência.
Art. 11. O sistema a ser implantado deverá resguardar o sigilo disposto neste Decreto e só poderá ter as informações acessadas na forma 
do art. 6º.
Parágrafo único. O acesso às informações de qualquer declaração ficará registrado e justificado no sistema, sem a possibilidade de supres-
são.
Art. 12. O sistema a ser implantado gerará automaticamente a relação dos agentes públicos que não entregaram as declarações, competin-
do ao Departamento de Recursos Humanos gerenciar a relação na forma e nos prazos disciplinados neste Decreto.
Art. 13. O agente público que não tiver meios de acesso à internet deverá declarar expressamente a impossibilidade de entrega por meio 
eletrônico, podendo se utilizar do meio físico.

Parágrafo único. Entregue a declaração em meio físico, na forma do caput, competirá ao Departamento de Recursos Humanos a elaboração 
do protocolo, digitalização e inserção no sistema.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 14. Além da publicação oficial, a Procuradoria do Município, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Decreto, enviará comunicação 
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interna a todas as Secretarias e Diretorias objetivando ampliar a ciência da norma.
§ 1º. Compete às Secretarias e Diretorias instruírem os agentes públicos acerca do teor deste Decreto.
§ 2º. A Procuradoria do Município e o Departamento de Recursos Humanos e a ficarão a disposição, neste primeiro ano, para maiores es-
clarecimentos quanto ao cumprimento das obrigações constantes neste Decreto.
Art. 15. São anexos deste Decreto:
I – Anexo I – Modelo de Declaração de Bens e Valores;
II – Anexo II – Modelo de Declaração de Bens e Valores – DIRPF – Receita Federal.
Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17. Fica revogado o Decreto N. 3.555/2021 e demais disposições em contrário.

Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2022.

NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

Conferido e registrado.
Para publicação no DOM/SC.

______/______/_________.

Ligia Libera Venturin
Assistente Administrativo

ANEXO I
(DECRETO Nº 3.844, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES
Nome do agente público:
CPF:
Cargo ou função:
DECLARO, para fins de cumprimento do disposto no art. 13 da Lei n. 8.429/1992, regulamentado pelo Decreto Municipal n. 3.844/2022, que 
na data de 31 de dezembro do ano passado, meu patrimônio , incluindo bens imóveis, móveis (exceto móveis e utensílios domésticos), se-
moventes, veículos, dinheiros, títulos, ações, investimentos financeiros, participações societárias e qualquer outra espécie de bens e valores 
patrimoniais, localizados no País ou no exterior era composto pelos bens relacionados abaixo. DECLARO que a relação abaixo inclui todos os 
bens que compõem o patrimônio de meu cônjuge ou companheiro, e de pessoas que vivem sob minha dependência econômica. DECLARO 
também que os valores de aquisição indicados são os que foram efetivamente pagos pelos bens, estando ciente que eventual omissão ou 
falsidade poderá configurar crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), sem prejuízo de sanções administrativas.
Espécie do bem: (imóvel, móvel, veículo, aplicação financeira, etc).
Descrição do bem: (se imóvel, indicar o endereço completo; se veículo indicar a marca, tipo e placa; se aplicação financeira indicar banco 
e agência).
Proprietário anterior: (indicar se foi compra, doação ou herança).
Data da aquisição:
Valor real da aquisição: (indicar o valor pago até 31/12 passado).
Valor que falta pagar: (se houver, indicar o valor que ainda falta ser pago, considerando a data de 31/12 passado).
Financiador: (se houver indicar quem financiou a compra do bem).
(...)

Lindóia do Sul, xx, de xxx, de xxxx.

Assinatura

ANEXO II
(DECRETO Nº 3.844, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES – DIRPF – RECEITA FEDERAL
Nome do agente público:
CPF:
Cargo ou função:
DECLARO, para fins de cumprimento do disposto no art. 13 da Lei n. 8.429/1992, regulamentado pelo Decreto Municipal n. x.xxx/2022, que 
na data de 31 de dezembro do ano passado, meu patrimônio , incluindo bens imóveis, móveis (exceto móveis e utensílios domésticos), se-
moventes, veículos, dinheiros, títulos, ações, investimentos financeiros, participações societárias e qualquer outra espécie de bens e valores 
patrimoniais, localizados no País ou no exterior era composto pelos bens relacionados em minha Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física entregue a Receita Federal, cuja cópia está sendo apresentada. DECLARO que a relação abaixo inclui todos os bens que compõem 
o patrimônio de meu cônjuge ou companheiro, e de pessoas que vivem sob minha dependência econômica. DECLARO também que os 
valores de aquisição indicados são os que foram efetivamente pagos pelos bens, estando ciente que eventual omissão ou falsidade poderá 
configurar crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), sem prejuízo de sanções administrativas.

Lindóia do Sul, xx, de xxx, de xxxx.

Assinatura
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EXTRATO EDITAL DE CHAMAMENTO 4/2022 - FEIRA
Publicação Nº 4264299

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Estado de Santa Catarina

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022

NEUDI ANGELO BERTOL – Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo 
com as disposições legais, nos termos da Lei 13.019/2014 e suas alterações posteriores, se encontra aberta a seleção, de propostas visando 
à celebração de Parceria entre OSC’s e o Município de Lindóia do Sul, a ser formalizada por Termo de Colaboração , visando a Formalização 
de Parceria para a exploração do Evento “Feira da Indústria, Comércio e Agricultura”.
O chamamento inicia-se a partir do dia 24 de outubro de 2022, até as 08h30min horas do dia 27 de novembro de 2022.
O Edital para esclarecimentos e informações aos interessados, poderá ser obtido junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pelo 
telefone (0xx49) 3446.1177 ramal 211, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min horas, em dias considerados úteis, ou 
ainda pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br.

Lindóia do Sul-SC, 20 de outubro de 2022.

NEUDI ANGELO BERTOL
PREFEITO MUNICIPAL

http://www.lindoiadosul.sc.gov.br/
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CONTRATO Nº 155/2022
Publicação Nº 4263638

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F997F6EA58D66DDA4A6A8529B679268DA276D6C1

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO Nº 02/2022  
 

 

 

CONTRATO Nº 155/2022  
 

 

O MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL, com sede na RuaTamandaré, nº 98, Centro, inscrito no CNPJ 

sob nº 78.510.112-80, neste ato representado pelo prefeito municipal, Sr. Neudi Angelo Bertol, 
inscrito no CPF 347.378.809-06, e portado do RG 1.144.432 SSP/SC, residente e domiciliada no 

Município de Lindóia do Sul- SC, doravante denominado de CONTRATANTE e a empresa 

LANCHONETE MEU XODO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.354.033/0001-90, com sede na 

Avenida Porto Alegre, 167 D, Centro, Chapecó SC, neste ato representado por seu Sócio 

Administradorl, Sr. Silvano Scorsatto, inscrito no CPF 581.181.360-00, doravante denominada de 

CONTRATADA, resolvem de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal nº 8.666/93, 

consolidada, Lei Orgânica Municipal, e Processo Licitatório nº 17/2022, Modalidade de 

Credenciamento nº 02/2022, celebrar o presente contrato nas cláusulas e condições a seguir:  

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato o credenciamento de restaurante para prestação de 

serviços de fornecimento de refeições a servidores do CONTRATANTE, conforme especificações 

constantes do Termo de Referencia,  demais anexos do Edital de Credenciamento nº 02/2022. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  
 

2.1 O prazo de vigência do Contrato será da data de sua assinatura, até 12 de abril de 2023. 

 

CLÁUSULA  TERCEIRA – PREÇO  
3.1 O preço para fornecimento das refeições, objetos deste Contrato, se dará conforme planilha 

abaixo:  
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QT Valor un 
R$  

Valor 
Total R$ 

 
06 

Almoço compreendendo no mínimo dez tipos 

de pratos quentes; cinco tipos de saladas; 

três tipos de carnes, acompanhado de uma 

das seguintes opções de bebidas: um suco 

natural ou poupa; uma garrafa de água 

mineral; uma lata de refrigerante, conforme 

escolha do servidor na cidade de Chapecó 

SC. 

Conju

nto 
100 30,67 3.067,00 

 

3.2 Os preços retro-referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos 

nos mesmos todas as despesas e custos.  

 

3.2 Recursos para pagamento – Dotação: o recurso necessário à presente contratação, acha-se 

classificado na dotação orçamentária do Exercício de 2022:  

 

 

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL 
Órgão/Unidade: 03.001 Secretaria Municipal de Administração e Finanças  

Proj/ Ativ.: 2003 – Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças  

10 - 3.3.90.00.00.00.00.00   - Aplicações Diretas  
0.1.00.0104 – Recursos Ordinários 

 

Órgão/Unidade: 04.001 Diretoria de Educação  
Proj/ Ativ.: 2010 – Educação Infantil – Pré-Escolar  

25 - 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas  

0.1.01.0001 – MDE – Educação  

 
Órgão/Unidade: 05.006 Fundo Municipal de Assistência Social  
Proj/ Ativ.: 2024 – Manutenção da Oferta da Proteção Social Básica  

61 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas  
0.1.00.0104 – Recursos Ordinários 
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Órgão/Unidade: 06.002 Diretoria de Infra Estrutura e Transporte  
Proj/ Ativ.: 2007 – Diretoria de Infraestrutura  

71 - 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas  

0.1.00.0104 – Recursos Ordinários 

 

Órgão/Unidade: 07.002 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural  
Proj/ Ativ..2030 – Apoio Administrativo – FUNDERURAL  

82 - 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas  

0.1.00.0104 – Recursos Ordinários 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E CRITÉRIOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

4.1. Serão contratados todos os restaurantes que se interessarem em prestar serviços de 

fornecimentos de refeição conforme quantitativo estmado previsto no Termo de referencia, Anexo 

deste edital, referente as refeições servidores que deslocam-se diariamente aos municípios de 

Chapecó/SC e Concórdia/SC, a serviço do município de Lindóia do Sul. 

 

4.2. As refeições deverão ser servidas qualquer dia da semana.  

 
4.3. Os cardápios deverão ser elaborados de maneira a evitar rotinas e a garantir uma alimentação 

diversificada e balanceada.  

 

4.4. Os utensílios em geral deverão estar em condições adequadas de higiene.  

 

4.5. A CONTRATADA deverá observar as condições satisfatórias de temperatura e apresentação na 

distribuição das refeições.  

 

4.6. Os gêneros alimentícios utilizados no preparo das refeições deverão ser adequados e em 

quantidades compatíveis com o atendimento imediato dos serviços, inclusive em relação aos 

materiais utilizados e, estes, em número suficiente para atender as necessidades dos serviços.  

 

4.7. As refeições deverão ser servidas nos dias, de segunda a domingo, no horário das:  
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a) café da manhã: 06h00 às 9h00;  

b) almoço: 11h30 às 14h30;  

c) janta: 19h00 às 22h00.  

 

4.8. A contratada deverá preencher planilha de controle (Anexo D), com letra legível contendo todas 

as informações e assinatura do servidor que efetuou as refeições.   

 

CLAUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

5.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência 

à Administração. 

 

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. O fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

5.4. A fiscalização e o acompanhamento da quantidade e qualidade das refeições, da pontualidade 

no horário de fornecimento das refeições e das condições higiênico-sanitário do estabelecimento e 

dos utensílios disponibilizados serão feitos pelos Secretários Municipais a que os servidores 

estejam vinculados, ou a quem este delegar, que reclamará junto aos representantes das 

CONTRATADAS a regularização das eventuais falhas ou irregularidade que forem verificadas, 

comunicando à autoridade competente aquelas que ultrapassarem sua competência, tudo sem 

prejuízo das penalidades que se mostrarem cabíveis.  

 

5.5. Os serviços serão medidos no último dia de cada mês.  
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5.6. O gestor do contrato atestará o fornecimento das refeições e aprovará o valor para fins de 

faturamento, certificando a nota fiscal e encaminhará para o Setor Contábil Municipal, após o 

recebimento da relação de servidores beneficiados e a nota fiscal. 

 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO  
 
6.1. Pela execução do fornecimento do objeto previsto neste termo, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total conforme a quantidade de itens consumidos. A CONTRATADA deverá 

encaminhar ao Departamento de Contabilidade do Município de Lindóia do Sul – SC, situado na 
Rua Tamandaré nº 98, Centro, Lindóia do Sul/SC, CEP: 89.735-000, após cada período de 

prestação dos serviços, a respectiva nota fiscal eletrônica, acompanhada do relatório dos serviços 

prestados no período a que o pagamento se referir, contendo os quantitativos diários e o total de 

refeições fornecidas no período, acompanhado da assinatura do servidor que efetuou a refeição, 

sendo que a nota fiscal deverá ser devidamente certificada pelo responsável do setor que solicitou o 

fornecimento.  

 

6.2. O CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de 

valores, a correspondente retificação, objetivando a emissão da fatura. 

 

6.3 Serão consideradas somente as refeições efetivamente fornecidas e apuradas no período 

considerado. 
 

6.4. O preço estabelecido deverá incluir todos e quaisquer ônus, quer seja tributário, fiscal ou 

trabalhista, seguros, impostos e taxas, e quaisquer encargos necessários a execução do objeto do 

contrato. 

 

6.5.  A nota fiscal deverá ser emitida mensalmente até o quinto dia útil do mês subsequente ao do 

fornecimento dos serviços, e será efetuado o pagamento do valor referente ao consumo dos itens, 

em até 15 (Quinze) dias, após o recebimento da nota fiscal/fatura.  

 

6.6. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no 

Banco do Brasil. No caso da empresa possuir conta em outros bancos e que a transferência tenha 

custos, estes serão descontados da empresa contratada. 
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CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  
 

7.1 Para fiel execução do ajustado, a CONTRATADA, se obriga a:  

 

a) Atender os beneficiários, executando o serviço de fornecimento de refeições em conformidade 

com o estabelecido no Anexo A do Edital de Credenciamento nº 02/2022;  

b) Arcar com todos os encargos e despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços 

prestados;  

c) preencher corretamente a planilha de controle (ANEXO D), conforme objeto do presente 

credenciamento, não permitindo sua utilização para outros fins;  

d) Responsabilizar-se por todas as obrigações salariais, sociais, previdenciárias, securitárias, de 

acidente de trabalho e outras impostas pela legislação trabalhista, fiscal e comercial;  

e) Responsabilizar-se pelos danos causados aos beneficiários decorrentes de culpa ou dolo na 

prestação dos serviços;  

f) Manter, durante a vigência do credenciamento, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.  

 

CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 

8.1 O CONTRATANTE se obriga a:  

 
a) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente termo;  

b) Exercer a fiscalização da prestação dos serviços.  

 

CLAUSULA NONA - DA RECISÃO CONTRATUAL 
 
9.1. A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n  8.666/93 e posteriores alterações, 

com as conseqüências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada 

direito a qualquer indenização. 

 

9.2. A rescisão contratual poderá ser: 
 

9.2.1.  Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e 
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XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

 

9.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES 
 
10.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a empresa contratada 

ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

 

10.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

 

10.2.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não 

cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 

 

10.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

 

10.3.1. Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não 

cumprida; 

10.3.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para 

complementação ou realização da obrigação não cumprida. 
 

10.4. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

conseqüentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de 

Lindóia do Sul. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO DESCREDENCIAMENTO 
 
11.1. O presente credenciamento tem caráter precário, por isso, a qualquer momento, o 

CREDENCIADO ou o CREDENCIANTE poderá denunciar o credenciamento, inclusive quando for 

constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no Edital, e 

na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 

 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1408

 

 

11.2. Constituem motivo para o descredenciamento: 

 

a. Deixar de promover a atualização dos documentos de habilitação ou incorrer em situação de 

irregularidade; 

b. Apuração de fatos supervenientes que importem no comprometimento da capacidade jurídica, 

técnica, fiscal do credenciado; 

c. Conduta profissional que fira o padrão ético ou operacional do trabalho; 

d. Descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas neste Edital de Credenciamento 

ou no instrumento de contratação do fornecimento de medicamentos.  

e. Desistir do serviço para qual foi contratado, salvo quando devidamente justificado.  

f. Apresentar, a qualquer tempo, na vigência do respectivo instrumento contratual, documentos que 

contenham informações inverídicas.  

g. Descontinuar, sem razão fundamentada ou notificação prévia, o fornecimentos dos itens do 

objeto elencados neste ato. 

h. Não atender a qualidade satisfatória pretendida pelos consumidores (Desde que avaliada e 

aprovada pelo fiscal do Contrato). 

 

11.3. Caso seja constada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas 

fixadas no regulamento, o mesmo poderá ser DESCREDENCIADO, observados o contraditório e 

ampla defesa, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas no Edital. 

 
11.4. Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93: 

 

a. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que requerido 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

b. Da decisão de descredenciamento, que deverá ser devidamente motivada pelo Município de 

Lindoia do Sul/SC, caberá defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, como garantia do credenciado ao 

direito do contraditório, sendo avaliadas suas razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

c. O descredenciamento não exime a aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 

n° 8.666/93. 

 

11.5. O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do cumprimento de eventuais 

contratos assumidos e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo em casos de irregularidade 

no fornecimento do objeto deste ato a aplicação das sanções definidas neste Regulamento.  
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11.6. Em caso de notícia de falecimento do CREDENCIADO, a Comissão solicitará o envio de cópia 

da Certidão de Óbito e encaminhará os documentos à autoridade competente, que decidirá sobre o 

descredenciamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO  
 

12.1 Elegem as partes contratantes o Foro da comarca de Ipumirim SC, para dirimir todas e 

quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja.  

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as 

testemunhas abaixo assinados.  

 

Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2022.  

 

 

 

                                                                                   Silvano Scorsatto 

  Neudi Angelo Bertol                                         LANCHONETE MEU XODO LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL                                                 CONTRATADA 
 

 

Testemunhas: 

 

___________________________                    ____________________________ 

Nome: Josemar Tecchio   Nome: Diego Frare 

CPF: 052.599.629-07    CPF: 057.230.589-32 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022 
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI N. 
13.709/2018 

 
 
1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência 

da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de 

responsabilização administrativa, civil e criminal. 

 

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – 

em especial os dados pessoais e os dados pessoas sensíveis – repassados em decorrência da 

execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o 

repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações 

legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual. 

 
 

3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos 

patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em 

decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD. 

 

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD), o Município de Lindóia do Sul/SC, para a execução do serviço objeto deste edital, 

terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: 

número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação, entre outros 

que possam ser exigidos para a execução contratual. 

 
 

5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao 

disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo Município de 

Lindóia do Sul/SC.  
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6. A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar o Município de Lindóia do Sul/SC, em 

até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 

tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD. 

 

Lindóia do Sul/SC, 20 de outubro de 2022. 

 

___________________   _______________________ 
Neudi Angelo Bertol    LANCHONETE MEU XODO LTDA 
CONTRATANTE    CONTRATADA 
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Lontras

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO 63/2022
Publicação Nº 4264282

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LONTRAS
EXTRATO DE CONTRATO 63/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE 
SITUADAS NA RUA OTTO PAYERL NO BAIRRO RIACHUELO E RUA ARON FRANZ NO BAIRRO SALTO PILÃO, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA.
Contratado: Artefatos de cimento Santa Teresa Ltda ME, inscrito no CNPJ 16.491.960/0001-31. Valor: R$ 49.703,57 (quarenta e nove mil, 
setecentos e três reais e cinquenta e sete centavos). Prazo: até 31/12/2022.
Lontras, 23 de maio de 2022. MARCIONEI HILLESHEIM. Prefeito.

PORTARIA Nº 779/2022
Publicação Nº 4264490

PORTARIA Nº 779/2022
NOMEIA SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO

RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Lontras em exercício, usando das atribuições que lhe confere o artigo 97, inciso II, 
letra “e” da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando-se o resultado final do edital de Concurso Público Nº 01/2022 de 30 de junho de 2022, cuja homologação ocorreu em 04 de 
outubro de 2022 e,

Considerando-se a necessidade do preenchimento dos cargos vagos, através de nomeação dos respectivos concursados,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 13 da Lei Complementar Nº 662/90 de 21/12/90 o (a) Sr. (a) MICHELE ROSALINA KLEINE, para 
ocupar o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS BRAÇAIS, de provimento efetivo.

Art. 2º - A nomeação a que se refere esta Portaria tornar-se-á definitiva, tão somente a lavratura e assinatura do nomeado do Termo de 
Posse.

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

Lontras, 20 de outubro de 2022.

RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Lontras em Exercício
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AVISO DE RESULTADO 130/2022
Publicação Nº 4264423
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AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2022
Processo Adm: Nº 130/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE
ANÁLISES CLÍNICAS POINT OFF CARE PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS
REMOTOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, DISPOSITIVOS DE
COLETA PROPORCIONAL AO VOLUME DE EXAMES CONTRATADOS, EMISSÃO DE LAUDO
LABORATORIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE LONTRAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM INDICADORES
ESTRATÉGICOS PARA A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empresas vencedoras valor total: R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais):
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABPOC LTDA (29831672000120) com o lote: 1 no
valor total de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

LONTRAS - SC, 20 de outubro de 2022

THAYSA NAYARA DA ROSA
CONDUTOR DE PROCESSOS
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Luiz Alves

Prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 4263525

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 547A4386424D139714CB8A265FD5735F774D7DAB
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 73/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 06/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 44/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES – CNPJ n.º 83.102.319/0001-55.
Contratado: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC – SEBRAE/SC – CNPJ n.º 82.515.859/0001-06.
Do objeto: CONTRATAÇÕES DO SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE SC - SEBRAE/SC, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO EM 02 (DUAS) AÇÕES EM PROL DO DESENVOLVIMENTO 
TURÍSTICO DE LUIZ ALVES.
Do prazo: A execução dos serviços Objeto deste contrato terá a duração prevista até 31 de maio de 2023, fixando seu início para a data de 
assinatura do presente instrumento contratual.
Do valor: O valor global dos serviços objeto deste instrumento é de R$ 84.040,00 (oitenta e quatro mil e quarenta reais), a ser pago em 06 
parcelas que terão vencimento todo dia 20 de cada mês.

Luiz Alves, 20 de outubro de 2022.

Marcos Pedro Veber Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 616/2022
Publicação Nº 4263300

PORTARIA N.º 616/2022
Rescinde contrato de servidora admitida em caráter temporário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Fe-
derativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Rescindir o contrato firmado com a servidora Sr.ª RAFAELA HUGUE MARQUES, do cargo de Enfermeira, admitida em caráter tempo-
rário, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, com encerramento do vínculo em 24 de outubro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 20 de outubro de 2022.

MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, e no site da Prefeitura
de Luiz Alves - luizalves.atende.net

Amábile Erbs Schoeping
Procuradora-Geral do Município
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Luzerna

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO - FENIX DO VALE
Publicação Nº 4263940

1º TERMO ADITIVO
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2021 - PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 – PML
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2022, presentes de um lado, o MUNICÍPIO DE LUZERNA (SC), pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.613.428-0001/72, com sede administrativa à Av. 16 de fevereiro, 151, em Luzerna(SC), 
representado pelo Prefeito, Sr. JULIANO SCHNEIDER, inscrito no CPF/MF nº 005.113.009-21 e portador da cédula de identidade RG nº 
3.620.6130, doravante denominada MUNICÍPIO e a GRUPO ESCOTEIRO FÊNIX DO VALE, inscrito no CNPJ sob o n. 28.368.852/0001-55, 
com sede em Avenida Vigário Frei João, nº 601, Centro, no município de Luzerna/SC, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Senhor 
JACKSON BORTOLLI, inscrito no CPF/MF nº 006.537.239-54 e portador da cédula de identidade nº 3.995.606, doravante denominado OSC, 
em observância às disposições da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014 e do Decreto nº 2360 de 02 de maio de 2017, resolvem 
celebrar a presente PRORROGAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1. Prorrogação do ACORDO DE COOPERAÇÃO, com a entidade civil, sem fins lucrativos destinada ao apoio da prática de educação não for-
mal sob a forma de escotismo, a fim de contribuir para a educação do jovem através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA PRORROGAÇÃO
2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto, com a concordância das partes prorrogar o prazo de vigência do Acordo de Cooperação até 
12 de agosto de 2023, nos termos da Lei nº 13.019/04 e na Cláusula Quarta do Termo Principal, diante do cumprimento das obrigações 
firmadas no termo de parceria.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas e condições firmadas no Acordo de Cooperação permanecem inalteradas.
E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de 
tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 18 de outubro de 2022.

JULIANO SCHNEIDER
PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO

JACKSON BORTOLLI
GRUPO ESCOTEIRO FÊNIX DO VALE - 145/SC
OSC

TESTEMUNHAS:
1. --------------------------------------------

2. --------------------------------------------

CPF:

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS 023/2020
Publicação Nº 4263993

2º TERMO DE ADITIVO
CONTRATO FMS Nº 023/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2020 - FMS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 - FMS

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano de 2022, presentes de um lado, o MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito 
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de fevereiro, nº 151, em Luzer-
na/SC, e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA - FMS, representado pela Secretária de Saúde e Assistência Social, Sra. GABRIELA 
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MAZZARINO, inscrita no CPF/MF sob o nº 059.797.959-60 e portadora da cédula de identidade RG nº 5.007.836 SSP/SC, CONSORCIADO/
CONTRATANTE e empresa JLM LABORATÓRIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.934.806/0001-
00, com endereço a Rua Frei Edgar, nº 129, Centro no Município de Joaçaba/SC, CEP 89.600-000, representada por ELISETE APARECIDA 
CARLOH MICHAUT, inscrita no CPF/MF sob nº 026.997.129-73 e portadora da cédula de identidade nº 2.633.534 SSP/SC, denominada CON-
TRATADA, têm entre si justo e contratado o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE 
DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA SUS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
LUZERNA/SC, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DA PRORROGAÇÃO
O presente Termo Aditivo tem como objeto, com a concordância das partes, sem reajuste, prorrogar o prazo de vigência do CONTRATO 
FMS Nº 023/2020, de 07 de novembro de 2022 a em 06 de novembro de 2023, nos termos da Cláusula Quinta (5.1) do presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA DOTAÇÃO
As despesas provenientes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Ação (s): 05.001.10.302.0500.2502 – Manutenção do bloco da Atenção Básica
Modalidade de Aplicação (s): 3.3.90. Outras despesas correntes – Aplicações diretas
Fonte (s): 002 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde

CLÁUSULA TERCEIRA
DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento contratual em 02 (duas) vias, de igual teor, para todos os fins de direito.
Luzerna/SC, 19 de outubro de 2022.

GABRIELA MAZZARINO
GESTORA DO FMS
CONTRATANTE

ELISETE APARECIDA CARLOH MICHAUT
JLM LABORATÓRIO LTDA
CREDENCIADA

TESTEMUNHAS:
1. -------------------------------------------- 2. -------------------------------------------
Nome: Nome:
CPF: CPF:

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PML Nº 147/2019
Publicação Nº 4264218

3º TERMO ADITIVO
CONTRATO n. 147/2019 - PML
PROCESSO LICITATÓRIO n. 072/2019 - PML
EDITAL DE CONCORRÊNCIA n. 003/2019 – PML

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano de 2022, presentes de um lado, o MUNICÍPIO DE LUZERNA (SC), pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede na Avenida 16 de Fevereiro, 151, Centro, no Município de 
Luzerna/SC, neste ato representado pelo Prefeito Sr. JULIANO SCHNEIDER, inscrito no CPF/MF nº 005.113.009-21 e portador da cédula 
de identidade RG nº 3.620.6130, denominado CONTRATANTE, e a empresa FOCO PROPAGANDA LTDA EPP, inscrita no CNPJMF sob o nº 
01.191.137/0001-33, com sede a Rua 29 de Julho, nº 313, Edifício Milenium, 1º andar, no município de Concórdia/SC, representada neste 
ato pelo Sr. OSMAR WILHNER, portador da cédula de identidade RG nº 2.130.385 e inscrito no CPF-MF sob o nº 629.830.249-20, denomi-
nado CONTRATADO, ajustam entre si o presente termo aditivo a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA PUBLICITÁRIA, 
PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA NA ATIVIDADE INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA LEI 12.232/10, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DA PRORROGAÇÃO
O presente Termo Aditivo tem por objeto, com a concordância de ambas as partes, sem reajuste, prorrogar a vigência do Contrato PML nº 
147/2019, passando a vigorar de 06 de novembro 2022 até 05 de novembro de 2023, conforme estabelecido na Cláusula Nona do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas provenientes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Ação: 02.001.04.122.0200.2.202-Manutenção do Gabinete do Prefeito
GND Modalidade de Aplicação: 3.3.90. Outras despesas correntes - Aplicações diretas
Fonte: 000-Recursos Ordinários

CLÁUSULA TERCEIRA
DA RATIFICAÇÃO
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As demais cláusulas e condições firmadas no Contrato e/ou Aditivos permanecem inalteradas.
E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de 
tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 19 de outubro de 2022.

JULIANO SCHNEIDER
PREFEITO
CONTRATANTE

OSMAR WILHNER
FOCO PROPAGANDA LTDA EPP
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. -------------------------------------------- 2. -------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 028/2022
Publicação Nº 4265604

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 028/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022 - FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - FMS

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de 2022, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA (SC), pes-
soa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.574.092/0001-77, com sede na Avenida 16 de Fevereiro, 151, Centro, 
representado neste ato pela sua Gestora, Sra. GABRIELA MAZZARINO, Órgão Gerenciador, no uso de suas atribuições, resolve registrar os 
preços ofertados pela empresa:

01 – CB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.962.265/0001-36, com endereço 
a Rua Nova Petrópolis, 275, em Ivoti/RS, representada por CARLOS FREDOLINO BUTTENBENDER, inscrito no CPF/MF sob nº 706.222.300-
00, doravante denominado FORNECEDOR 1;

Classificada para fornecimento dos objetos constantes do Edital de Processo Licitatório FMS nº 016/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022, 
observando-se fielmente as disposições deste, inclusive das propostas apresentadas, que ora integram este instrumento de Registro de 
Preços, independente de transcrição, e, também, pelas cláusulas a seguir delineadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E DO PREÇO

0.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços destinado à eventual contratação de empresa(s) para a aquisição e instalação de 
painéis com displays para as Unidades Básicas de Saúde, com espaço para especificação nominal dos profissionais, categoria profissional, 
carga horária e horários de atendimento destes servidores junto às Unidades de Saúde, nos locais indicados pela municipalidade, tudo de 
forma parcelada, de acordo com a necessidade do município de Luzerna/SC e conforme especificações constantes do Edital e Anexos que 
o integram, constituindo-se em:

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

1 3 UN.

Painel com displays (Tamanho: 1,50x3,40m; Material: Chapa de ACM branco 
(alumínio composto); Displays de acrílico (64 Unidades por painel, no tamanho: 
31x17cm, organizados em 16 linhas e 04 colunas, com abertura lateral; Texto 
recortado eletronicamente em vinil azul - Titulo: identificação das Estratégias 
de Saúde da Família; + 04 categorias das colunas; 06 Parafusos “calota cro-
mada”; Instalação das placas nas Unidades de Saúde inclusa - arte prévia em 
anexo)

2.800,00 8.400,00

0.2. O FORNECEDOR 01, responsável pelo fornecimento dos itens descritos na tabela acima, receberá o valor global total de R$ 8.400,00 
(oito mil e quatrocentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FORMA DE EXECUÇÃO

1.1. O FORNECEDOR deverá atender às especificações do Termo de Referência, sendo que itens licitados deverão ser fornecidos e instalados 
de acordo com as necessidades da Administração Municipal de Luzerna, sem a exigência de valor ou quantitativo mínimo, na quantidade e 
no local determinado pelo setor municipal requisitante, sem custos adicionais.
2.1.1. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte do objeto licitado.

1.2. O FORNECEDOR deverá fornecer o objeto licitado, inclusive instalado, em até 20 (vinte) dias, contados da data de recebimento da 
solicitação, na quantidade e no local indicado pelo setor requisitante e sem custos adicionais.
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1.3. Os materiais fornecidos deverão ser de primeira qualidade e estar de acordo com as normas e legislação pertinentes para cada um e 
apresentar as características originais do fabricante quando aplicável, não serão aceitos produtos clonados, reciclados, recondicionados, 
remanufaturados ou que tenham sofrido qualquer alteração em suas características originais.
1.3.1. As impressões devem ser de boa qualidade e alta resolução.
1.3.2. Os recortes gráficos, dos painéis e dos displays devem ser efetuados com máquinas específicas e de alta precisão, não devendo res-
tarem rebarbas ou cortes imprecisos.

1.4. O FORNECEDOR deverá ainda, sempre que aplicável ao objeto, entregar produtos que possuam selo INMETRO e tenham sido fabrica-
dos dentro dos padrões ABNT, ANVISA ou de acordo com as determinações de outros órgãos, agências ou congêneres que regulamentem, 
padronizem e/ou fiscalizem-nos.

1.5. Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas legais vigentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos projetos e serviços ora licitados, bem como, 
as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de controle e demais aplicáveis à espécie.

1.6. O FORNECEDOR, que for executar serviços ao município, fica responsável por deixar o local limpo e organizado após a conclusão destes, 
recolhendo todo e qualquer resíduo de material que restar.

1.7. Não haverá interrupção das atividades internas da edificação, portanto todos os cuidados deverão ser tomados para evitar danos aos 
servidores, à edificação existente e a terceiros, por ocasião da execução dos serviços, ficando o ônus dos reparos por conta da futura con-
tratada.

1.8. O FORNECEDOR deverá arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes às entregas dos materiais, inclusive as oriundas 
da devolução e reposição de objeto recusado por não atenderem ao Edital.

1.9. O objeto licitado deverá observar a garantia de fabricação.
1.9.1. A garantia deverá abranger peças e componentes contra defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir 
com o uso dos mesmos.
1.9.2. O prazo de garantia total e irrestrita será de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação e para reposição de peças, contados do 
recebimento definitivo. Para cobertura da garantia, deverá ser utilizada assistência técnica autorizada do fabricante, com o fornecimento 
integral de peças, componentes e mão-de-obra, sem qualquer custo adicional aos apresentados na proposta de preços.
1.9.3. Caso a garantia prestada pelo fabricante seja menor que 6 (seis) meses, o fornecedor dos produtos ou serviços será responsável pela 
garantia mínima, sem quaisquer ônus adicionais, independente de declaração expressa.

1.10. O FORNECEDOR levará em consideração, ainda, as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei nº 6.514/77, Normas 
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e Lei Municipal nº 1504/2017.
1.10.1. Os empregados da empresa contratada, ao prestarem serviços em campo, deverão dispor de uniforme, identificação e equipamentos 
de proteção individual, além de possuir as ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços.

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

1.12. As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a execu-
ção do objeto, são de inteira responsabilidade da empresa contratada;

1.13. Caberá à empresa contratada fornecer, às suas expensas, os veículos para o transporte de materiais e pessoal, as ferramentas, e 
equipamentos, necessários à execução do objeto ora contratado.

1.14. Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamen-
to para realização do objeto contratado, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações 
ao Código de Trânsito Brasileiro.

1.15. Caberá ao FORNECEDOR obedecer ao objeto do edital e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qua-
lidade, continuidade e regularidade.

1.16. A prestação dos serviços e/ou o fornecimento de materiais de forma inadequada que não atenderem às exigibilidades não serão re-
cebidos e o pagamento ficará suspenso até sua regularização de forma integral.

1.17. Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

1.18. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, 
nos limites do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, ser acrescidas ou suprimidas em conformidade com a demanda do período de 
vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).

1.19. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
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anteriormente assumidas.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO RECEBIMENTO

.1. O recebimento do objeto seguirá o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, e será realizado da seguinte forma:

.1.1. Provisoriamente: Assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações;

.1.2. Definitivamente: até 10 (dez) dias úteis da entrega, após verificação de qualidade e do atendimento às especificações do Edital, bem 
como a consequente aceitação.
.1.3. No caso de considerada insatisfatória as condições dos produtos recebidos provisoriamente, será lavrado termo de recusa, no qual se 
consignarão as desconformidades, devendo os produtos serem recolhidos e substituídos.

.2. Por ocasião do recebimento do objeto, o Município, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de exercer ampla fiscali-
zação de sua entrega, verificando se estão sendo cumpridos os termos contratuais, não se excluindo a empresa contratada da responsabi-
lidade por qualquer irregularidade. Constatado o fornecimento de materiais de má qualidade, o Município poderá utilizar-se do disposto na 
Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
.2.1. Os produtos que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de notificação 
apresentada à licitante vencedora, sem qualquer ônus para o Município.
.2.2. Se a substituição não for realizada no prazo estipulado, a licitante vencedora estará sujeita às sanções previstas neste edital e na Lei.

.3. A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pela substituição e/ou retirada dos equipamentos utilizados na prestação de serviços, 
quando na ocasião da fiscalização, for constatado que encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer 
das especificações, sob pena de pagamento de multa diária, à título de depósito, sem prejuízo da incidência de multa diária por atraso na 
entrega, à contar da data efetiva do pedido.
.3.1. A prestação dos serviços e/ou o fornecimento de materiais de forma inadequada que não atenderem às exigibilidades não serão rece-
bidos e o pagamento ficará suspenso até sua regularização de forma integral.

.4. O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos serviços, 
ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente, e por danos deles decorrentes.

.5. Caso os serviços sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da 
regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.

.6. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93, ser acrescidas ou suprimidas em conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).

CLÁUSULA QUARTA
DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
4.1. A fiscalização do presente Pregão ficará a cargo do(s) servidor(es) abaixo mencionado(s):

Gabriela Mazzarino
Fone: (49) 3551-4700
E-mail: saude@luzerna.sc.gov.br

4.2. Caberá aos fiscais da contratação, verificar se os itens, objeto do presente Edital, atendem a todas as especificações e demais requisitos 
exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessários 
para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão 
contratual.

4.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são 
de sua competência.

CLÁUSULA QUINTA
DO REAJUSTE, REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

5.1. Os preços não serão reajustados, salvo se:
5.1.2. O preço registrado poderá ser revisado quando houver alteração de valor devidamente comprovada, podendo ocorrer somente se de 
acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pelo FORNECEDOR;
5.1.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
5.1.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente compro-
vado, deverá requerer a revisão dos preços nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93;
5.1.5. Os preços registrados e atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado;
5.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item correspondente da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;
5.1.7. Os preços registrados, quando sujeitos ao controle oficial, poderão ser revisados nos termos e prazos fixados pelo órgão público 
controlador;
5.1.8. O disposto acima se aplica igualmente nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alterações das alíquotas dos já 
existentes.

mailto:saude@luzerna.sc.gov.br
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CLÁUSULA SEXTA
DOS PAGAMENTOS

6.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias contados da execução mensal dos serviços ou entrega dos materiais, mediante a 
apresentação de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal competente.
6.1.1. QUANDO SE TRATAR DE FORNECIMENTO DE PRODUTO, O DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ SER EMITIDO PELA FAZENDA DO ESTADO, 
COM A IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E O RECOLHIMENTO DE ICMS.
6.1.2. QUANDO SE TRATAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, O DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ SER EMITIDO PELA FAZENDA DO MUNICÍPIO, 
COM A IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL E O RECOLHIMENTO DE ISS.
6.1.3. QUANDO SE TRATAR DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELO MESMO FORNECEDOR, AS NOTAS APRESENTADAS 
(PRODUTOS E SERVIÇOS) DEVERÃO TOTALIZAR O VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA.

6.2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma Razão Social e 
CNPJ dos documentos apresentados pela proponente por ocasião da habilitação.
6.2.1. O FORNECEDOR deverá constar na Nota Fiscal as informações que o município vir a requisitar que constem no referido documento.
6.2.2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para:

- MUNICÍPIO DE LUZERNA - Avenida 16 de Fevereiro, 151, Centro, Luzerna, SC, CNPJ nº 01.613.428/0001-72.

6.3. O FORNECEDOR deverá enviar e-mail do documento fiscal, imediatamente após a emissão do mesmo, para o Setor de Compras (Fone: 
(049) 3551-4700 | E-mail: compras@luzerna.sc.gov.br).

6.4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento 
de qualquer prejuízo para o FORNECEDOR.
6.4.1. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento 
de qualquer prejuízo para o FORNECEDOR.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Cabe ao MUNICÍPIO:
7.1.1. A definição do objeto desta Licitação;
7.1.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;
7.1.3. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito, visando à fiscalização da execução do contrato;
7.1.4. Efetuar o pagamento do FORNECEDOR de acordo com o estipulado neste Edital;
7.1.5. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, me-
diante requerimento formal protocolado pelo FORNECEDOR, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;
7.1.6. Providenciar a publicação da Ata de Registro de Preços proveniente do presente processo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao 
de sua assinatura;
7.1.7. Emitir, quando da necessidade da aquisição dos materiais, através do setor municipal competente, autorização para o fornecimento 
dos mesmos.

7.2. Cabe ao FORNECEDOR:
7.2.1. Executar o objeto da presente Ata; do edital e de acordo com o estipulado no Termo de Referência.
7.2.2. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas neste Edital, e em compatibilidade com as obri-
gações assumidas;
7.2.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato;
7.2.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de geren-
ciamento, resultantes da execução do contrato oriundo do presente processo licitatório;
7.2.5. Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos materiais solicitados, a 
fim de comprovar o seu fornecimento.
7.2.6. Atender a todos os pedidos de fornecimento, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preços.

CLAÚSULA OITAVA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação 
ou à omissão do FORNECEDOR, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na 
Lei n.º 10.520/2002, na Lei n.º 8.666/1993 e no contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
8.1.1. Advertência;
8.1.2. Multa;
8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Adminis-
tração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR junta-
mente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências.
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8.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, 
por culpa exclusiva do FORNECEDOR.
8.3.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços do Município, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

8.4. O Município observará a boa-fé do FORNECEDOR e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, 
a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja 
corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.

8.5. Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura da Ata de Registro de Preço, para o início da execução dos serviços ou entrega dos 
materiais, inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:
8.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de mora na assinatura da Ata de Registro 
de Preço ou atraso no início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por 
cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
8.5.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução parcial do contrato;
8.5.3. 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução total do contrato.

8.6. No caso de necessidade troca e/ou retirada de cestas entregues, por ter sido constatado, após seu recebimento, que o mesmo en-
contram-se com defeito, diferentes da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações editalícias ou contratuais, caberá a 
licitante sua retirada e/ou substituição integral, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar de sua intimação, sob pena de pagamento de 
multa diária, à título de depósito, no importe de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia 
de mora, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença.

8.7. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
8.7.1. Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade requerida, por mais de 07 (sete) dias cor-
ridos após o recebimento pelo FORNECEDOR da ordem de serviços.
8.7.2. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Município por não atenderem às especificações deste documento, durante 30 
(trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou entrega de materiais.

8.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR:
8.8.1. Se o valor a ser pago ao FORNECEDOR não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica esta obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
8.8.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR ao Município, este será encaminhado para 
inscrição em dívida ativa.

CLÁUSULA NONA
DAS ALTERAÇÕES

9.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

9.2. A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art.65, 
inciso I, letra “b” e inciso II, letras “c” e “d”, observado o que dispõe os §§1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO CANCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser CANCELADO, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebi-
mento da notificação, nas seguintes hipóteses:
10.1.1. Pela Administração, quando:
a. O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou na ata de registro de preços;
b. O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;
c. O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços, por um dos motivos elencados no 
art.78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores;
d. Os preços registrados se apresentarem manifestamente superiores aos praticados pelo mercado;
e. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações 
posteriores.
10.1.2. Pelo FORNECEDOR quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instru-
mento convocatório, que deu origem ao registro de preços.

10.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo Órgão Gerenciador, sendo que a decisão final deverá 
ser fundamentada.

10.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no subitem 7.1.1, efetuar-se-á por escrito, juntan-
do-se o comprovante de recebimento.

10.4. No caso do FORNECEDOR não puder ser cientificado de outra forma, a comunicação dar-se-á por publicação no jornal em que são 
publicados os atos oficiais do Município de Luzerna, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do 5º (quinto) dia útil, 
contado da publicação.
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10.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço não o desobriga do fornecimento dos 
produtos ou da prestação dos serviços até a decisão final do Órgão Gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

10.6. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens ou prestação de serviços constantes 
do registro de preços.

10.7. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessen-
ta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceite as razões do pedido.

10.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador.

10.9. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprome-
ter a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

10.10. Os preços registrados poderão ser SUSPENSOS nos seguintes casos:
a. Pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o FORNECEDOR esteja temporariamente impossibilitado de cumprir 
as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já 
levadas a efeito até a data de decisão;
b. Pelo FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências 
da concorrência que deu origem ao registro de preços, mediante requerimento formal e devidamente instruído.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

11.1. As despesas provenientes da execução do Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamen-
tos da Unidade Gestora Central – Prefeitura de Luzerna/SC ou dos Fundos Especiais, durante a vigência da presente Ata de Registro de 
Preço, nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil:

Ação (s):
05.001.10.301.0500.2502-Manutenção do bloco da Atenção Básica

Modalidade de Aplicação (s):
3.3.90. Outras despesas correntes - Aplicações diretas

Fonte (s):
002 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

12.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da mesma, podendo ser 
prorrogada de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.
E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de 
tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 20 de outubro de 2020.

GABRIELA MAZZARINO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
CONTRATANTE

CARLOS FREDOLINO BUTTENBENDER
CB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
FORNECEDOR 1

TESTEMUNHAS:

1. -------------------------------------------- 2. -------------------------------------------
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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CONTRATO PML Nº 145/2022
Publicação Nº 4265520

CONTRATO PML Nº 145/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede 
administrativa na Avenida 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC CEP 89.609-000, representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. JULIANO 
SCHNEIDER, de ora em diante denominado CONTRATANTE e a empresa OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.025.299/0001-15, com sede na Rua Duque de Caxias, nº 683, Centro, no município de Caxambu do Sul/SC, CEP nº 89.880-
000, neste ato representado por seu sócio e administrador, o Sr. JULIANO DELAZZERI JUNIOR, inscrito no CPF sob o nº 029.798.499-36, 
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO

0.1. O presente Contrato tem por objeto a realização pela CONTRATADA, de locação de sistema de vídeo monitoramento através de câmeras 
de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC, em conformidade com 
este Edital e Anexos que o integram, conforme quadro abaixo:

Item Quantidade Unid Descrição Valor Unitário (R$)

1 12,00 MÊS

Locação de sistema de vídeo 
monitoramento através de 
câmeras de vigilância em 
imóveis e vias públicas do 
Município de Luzerna/SC.

R$ 10.500,00

0.2. DA FORMA DE EXECUÇÃO

0.2.1. A CONTRATADA obriga-se a executar todos os serviços em conformidade com as especificações constantes no termo de referência 
do Edital que a este deu causa, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do Contrato.

0.2.2. Deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e serviços ocultos que se fazem necessários para a 
perfeita e completa implantação do sistema de monitoramento, como: materiais, ferramentas, mão-de obra, insumos e outros, sem quais-
quer ônus adicionais ao Município.

0.2.3. A infraestrutura de rede elétrica dos pontos da câmera até a rede elétrica da concessionária ou até o prédio público será de respon-
sabilidade da CONTRATADA.

0.2.4. Todos os serviços seguem modelo padrão de acordo com a norma técnica ABNT.

0.2.5. Será de responsabilidade da CONTRATADA o conserto ou a substituição de equipamentos em caso de danos, bem como será res-
ponsável pela manutenção preventiva e corretiva de todos os itens componentes do sistema de monitoramento eletrônico a ser por ela 
disponibilizado sem ônus adicionais ao município durante a vigência do Contrato.

0.2.6. A CONTRATADA é responsável pelas normas de segurança durante o transporte e efetivação da entrega/instalação dos materiais, 
utilização de EPI’s e por qualquer ônus de frete durante a efetivação da entrega dos materiais/equipamentos.

0.2.7. É de responsabilidade da CONTRATADA, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais ou ainda fornecimento de peças, mão de obra, trabalho em sábados, 
domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação assim como as 
despesas eventuais com assistência técnica para prestação da garantia.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA
2.1. O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, a critério da Administração, consoante estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, e, ainda:
2.1.1. Haja autorização formal da autoridade competente;
2.1.2. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.3. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.4. O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
2.1.5. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.2. O Contrato decorrente desta licitação, somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
artigo 65, inciso I, alínea "b" e inciso II, alíneas "c" e "d", observado o que dispõe os parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR
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2.1. O valor total dos serviços ora contratados é de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).
2.2. O valor pela prestação de serviços já inclui:
2.2.1. Todas as despesas com locomoção, alimentação, estadas, encargos e obrigações tributárias, sociais trabalhistas e previdenciárias, 
incidentes, impostos e taxas, não sendo admitidos quaisquer outros adicionais, após a abertura dos envelopes.
2.2.2. Quaisquer outras despesas necessárias à plena execução do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

4.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias contados da execução mensal dos serviços ou entrega dos materiais, mediante a 
apresentação de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal competente.
4.1.1. QUANDO SE TRATAR DE FORNECIMENTO DE PRODUTO, O DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ SER EMITIDO PELA FAZENDA DO ESTADO, 
COM A IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E O RECOLHIMENTO DE ICMS.
4.1.2. QUANDO SE TRATAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, O DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ SER EMITIDO PELA FAZENDA DO MUNICÍPIO, 
COM A IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL E O RECOLHIMENTO DE ISS.
4.1.3. QUANDO SE TRATAR DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELO MESMO FORNECEDOR, AS NOTAS APRESENTADAS 
(PRODUTOS E SERVIÇOS) DEVERÃO TOTALIZAR O VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA.

4.2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma Razão Social e 
CNPJ dos documentos apresentados pela proponente por ocasião da habilitação.
4.2.1. O FORNECEDOR deverá constar na Nota Fiscal as informações que o município vir a requisitar que constem no referido documento.
4.2.2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para:

- MUNICÍPIO DE LUZERNA - Avenida 16 de Fevereiro, 151, Centro, Luzerna, SC, CNPJ nº 01.613.428/0001-72.

4.3. A proponente vencedora deverá enviar e-mail do documento fiscal, imediatamente após a emissão do mesmo, para o Setor de Compras 
(Fone/Fax: (049) 3551-4700 | E-mail: compras@luzerna.sc.gov.br).

4.4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento 
de qualquer prejuízo para a proponente vencedora.

4.5. O preço proposto pela licitante vencedora é fixo e irreajustável, durante a vigência contratual inicialmente prevista. Na hipótese de se 
efetivar a prorrogação prevista no subitem 17.2, o preço contratado poderá sofrer reajuste somente a partir do 13º (décimo terceiro) mês 
de vigência da contratação, ou seja, da data da assinatura do Contrato, desde que haja disponibilidade orçamentária para tal fim e as partes 
convenham quanto ao índice de reajustamento a ser aplicado (INPC) em face da desvalorização da moeda ocorrida nos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores.

4.6. O preço contratado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com 
o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela proponente vencedora.
4.6.1. Quando for aplicado o reequilíbrio, as alterações passarão a ser praticadas no mês subsequente.

CLÁUSULA QUINTA
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5.1. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente Contrato correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

Ação (s):
04.006.15.451.0400.2.406-Manutenção dos serviços na área urbana
04.010.06.181.0010.2.450-Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.

Modalidade de Aplicação (s):
3.3.90. Outras despesas correntes - Aplicações diretas

Fonte (s):
010 -Convênio de Trânsito – Militar
011 - Convênio de Trânsito – Civil
012 - Convênio de Trânsito – Prefeitura CLÁUSULA SEXTA
DAS RESPONSABILIDADES

5.1. Responsabilidades do CONTRATANTE:
6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
12.1.2. Fornecer energia nos prédios públicos, bem como efetuar o pagamento mensal da energia elétrica em todos os pontos.
6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos definitivamente com as especificações constantes do 
Edital e da proposta;
6.1.4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja 
substituído, reparado ou corrigido;
6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;
6.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital 
e seus anexos;
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6.1.7. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados 
à execução da presente Contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados.
6.1.8. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja 
substituído, reparado ou corrigido.

6.2. Responsabilidades da CONTRATADA:
6.2.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente 
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal.
6.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.2.5. Fornecer internet em todos os locais, bem como efetuar o pagamento mensal.
6.2.6. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impos-
sibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.2.7. Atender as solicitações e recomendações da Administração Municipal, Policia Militar e Policia Civil do Município de Luzerna/SC.
6.2.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação;
6.2.9. Observar e atender ao ordenamento jurídico vigente, acerca do tratamento dos dados coletados, em consonância com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).
6.2.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se a CONTRATADA, convocada no prazo estipulado, não celebrar o Contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciada nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
6.2. O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.
6.3. A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em Lei.
6.4. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA:
6.4.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica está obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
6.4.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao Município, este será encaminhado para 
inscrição em dívida ativa.
6.5. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93.
b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização 
a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público.
c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
7.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
7.3. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente Contrato, desde que seja administrativamente 
conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista 
a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização, com exceção da rescisão com fulcro no art. 78, XII a XVII, em que será 
observado o disposto no art. 79, § 2º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

8.1. O objeto do presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. A Contratante designará o fiscal para acompanhamento e fiscalização do serviço/contrato, que anotarão em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando à contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas.

10.2. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Administração se reserva o 
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
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serviços, diretamente ou pelo preposto designado, podendo para isso:

10.3. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, 
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

10.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e 
da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste e devem ser exercidos por representante da 
Administração, especialmente designado.

10.5. A realização de todas as atividades relacionadas à contratação será acompanhada e fiscalizada pelo representante da Polícia Militar, 
Sargento Jefferson Tedesco, e pelo Subsecretário de Finanças e Patrimônio do Município, Angelo Brandalise Junior.

10.6. Caberá aos fiscais da contratação, verificar se os itens, objeto do presente Contrato, atendem a todas as especificações e demais 
requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem 
necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções 
ou a rescisão contratual.

10.7. A omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são 
de sua competência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS CONDIÇÕES GERAIS

9.1. Na execução deste Contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da 
teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado.
9.2. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, 
além de desconstituir os já produzidos.
9.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios 
gerais do direito.
9.4. As informações e dados contidos no presente contrato, para fins de atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados, são de domínio 
público, em razão dos princípios do interesse público e da publicidade dos atos efetuados pela municipalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DO FORO

É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de 
tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 20 de outubro de 2022.

MUNICÍPIO DE LUZERNA
JULIANO SCHNEIDER - PREFEITO
CONTRATANTE

OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
JULIANO DELAZZERI JUNIOR
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. -------------------------------------------- 2. -------------------------------------------
Nome: Nome:
CPF: CPF:

DECRETO 3242
Publicação Nº 4265491

DECRETO Nº 3242 de 20 de outubro de 2022.

“SUPLEMENTA DOTAÇÕES PELO EXCESSO E PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, TRANSFERE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO E SUPLE-
MENTA DOTAÇÕES QUE ESPECIFICA PELO SUPERÁVIT ORIUNDO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JULIANO SCHNEIDER, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pelos art. 4° e 5° da Lei nº 1.770 de 30 de 
novembro de 2021,

CONSIDERANDO, o resto a pagar cancelado no exercício de 2022;
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CONSIDERANDO, o Prejulgado TCE/SC 2202;

DECRETA:
Art.1°- Fica suplementada a dotação abaixo pelo superávit financeiro do exercício anterior, oriundo do cancelamento dos restos a pagar:

I. Restos cancelados
Empenho Recurso Valor (R$)
1339/2021 537 118,76

II. Dotação Suplementada
Ação Recurso G.N.D. Modalidade Valor (R$)
2.502 537 3 90 118,76

Art. 2º- Ficam suplementadas pelo excesso e provável excesso de arrecadação as dotações abaixo:

Ação Recurso G.N.D. Modalidade Valor (R$)
2.502 229 1 90 40.800,00
2.502 221 1 90 24.500,00

Art. 3º- Ficam transferidas as dotações abaixo conforme segue:

Movimento Ação Recurso G.N.D. Modalidade Valor (R$)
Anulação 2.280 000 3 90 1.315,20
Suplementação 2.280 000 4 90 1.315,20

Art. 4º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de outubro de 2022.

Luzerna(SC), 20 de outubro de 2022.

JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PL 112.2022 - PE 067.2022 - SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO - PML
Publicação Nº 4264338

MUNICIPIO DE LUZERNA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório 112/2022 - PML
Pregão Eletrônico nº 067/2022 - PML

O MUNICÍPIO DE LUZERNA, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. JULIANO SCHNEIDER, no uso de suas atribuições, resolve:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 112/2022, nos seguintes termos:
- Modalidade: Pregão Eletrônico
- Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação de sistema de vídeo monitoramento 
através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC, 
em conformidade com este Edital e Anexos que o integram.

- Proponente(s) Vencedora(s):
* OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

- Valor total: R$ 126.000,00.

Luzerna (SC), 20 de outubro de 2022.

JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna

PORTARIA 123/2022
Publicação Nº 4264430

PORTARIA Nº 123/22 de 20 de Outubro de 2022.

“RECONHECE A APROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO COM A CONSEQUENTE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO E PROGRESSÃO 
FUNCIONAL DA SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JULIANO SCHNEIDER, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais e,
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CONSIDERANDO que desde a posse das servidoras relacionadas até o presente momento já são decorridos 03 (três) anos de efetivo exer-
cício;

CONSIDERANDO que os servidores foram avaliados em estágio probatório durante o período disposto no art.207 e na forma do art.18, 
ambos da Lei Complementar n° 164 de 25 de abril de 2017 e Decreto n° 2442 de 20 de setembro de 2017, posteriormente substituído pelo 
Decreto nº 2652 de 15 de outubro de 2018, alterado pelo Decreto n° 2760 de 14 de maio de 2019,

CONSIDERANDO que na avaliação realizada os servidores obtiveram os conceitos necessários para a aprovação;

RESOLVE:
Art.1º - APROVAR, nos termos do art.s 18 e 207 da Lei Complementar n° 164 de 25 de abril de 2017 e do Decreto nº 2652 de 15 de ou-
tubro de 2018, alterado pelo Decreto n° 2760 de 14 de maio de 2019, o Parecer Conclusivo Individualizado da Servidora Avaliada emitido 
pela Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho, que opinaram pela aprovação e conseq-entemente reconhecer a estabilidade no 
serviço público em razão de sua aprovação nas avaliações de desempenho e pelo decurso do prazo legal estipulado no art. 207 e parágrafos 
da Lei Complementar n° 164 de 25 de abril de 2017 da servidora abaixo relacionada:

Servidora Cargo Público Data da estabilidade

Thais Caroline Ferronato Médica Veterinária 03/10/2022

Art.2º- Em conformidade com o art. 25 da Lei Complementar nº 203 de 12 de março de 2019, concluído o estágio probatório e satisfeitos 
os requisitos dos incisos II e III do art.20, obtendo a estabilidade no serviço público, a servidora faz jus aos efeitos financeiros previstos 
no art.19 da Lei Complementar nº 203 de 12 de março de 2019, progredindo de seu padrão de vencimento para outro, imediatamente 
seguinte:

Servidora Cargo Público Padrão atual Novo Padrão A partir de

Thais Caroline Ferronato Médica Veterinária “A” “B” 11/2022

Art.3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de outubro de 2022.

Luzerna (SC), 20 de outubro de 2022.

JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna

PORTARIA 124/2022
Publicação Nº 4264434

PORTARIA Nº 124/22 de 20 de outubro de 2022.

“CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA”.

JULIANO SCHNEIDER, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art.1º- CONCEDER o gozo de férias regulamentares ao servidor abaixo, relacionada conforme período aquisitivo e de gozo descrito:

Servidor Cargo Período aquisitivo Período de gozo
Raimundo Antonio Pascotto Fiscal de Vigilância Sanitária 07/05/2020 a 06/05/2021 24/10/2022 a 12/11/2022

Art.2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Luzerna(SC), 20 de Outubro de 2022.

JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna
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Macieira

Prefeitura

DECRETO 2213/2022
Publicação Nº 4263808

DECRETO N°2213, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Designa servidor para ser responsável perante o Fundo Municipal do Idoso e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições privativas que lhe conferem o Art. 58 da Lei Orgânica de Macieira, bem 
como pela Lei Ordinária N°1082, de 14 de outubro de 2021;

DECRETA:

Art. 1º DESIGNA a servidora pública Neiva Perego Anciutti, ocupante do cargo em comissão de Secretaria de Assistência Social, lotada 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser responsável legal perante o Fundo Municipal do Idoso, instituído pela Lei Ordinária 
N°1082, de 14 de outubro de 2021, representando o mesmo em todos os seus atos jurídicos e administrativos, inclusive sua constituição 
em pessoa jurídica e alterações que forem necessárias.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Macieira,
20 de outubro de 2022.

EDGARD FARINON
Prefeito Municipal
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Mafra

Prefeitura

DECRETO Nº 4997
Publicação Nº 4264076

DECRETO Nº 4997
DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021.

O Prefeito do Município de Mafra, EMERSON MAAS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 68, inciso XVII da Lei Orgâ-
nica do Município, e em conformidade com art. 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64 de 17 de março de 1964.
DECRETA

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o orçamento público municipal, com recursos do superávit financeiro do 
exercício de 2021, conforme segue:

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 46 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS
Ação: 2.234 - Recuperação, Pavimentação e Expansão de Vias Públicas Urbanas
Despesa: (427) 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 0.3.00 - Recursos Ordinários - Superávit Financeiro do Exercício Anterior - 0.3.00
R$ 65.000,00

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão Orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 34 - CULTURA E ESPORTE
Ação: 2.230 - Outras Ações de Incentivo ao Esporte
Despesa: (511) 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 0.3.00 - Recursos Ordinários - Superávit Financeiro do Exercício Anterior - 0.3.00
R$ 30.000,00

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

Prefeitura do Município de Mafra, 20 de outubro de 2022.

EMERSON MAAS
Prefeito Municipal

CRISLEY Mª FUCHS VALÉRIO
Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

EDITAL DE AVALIAÇÃO DE PROMOÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO Nº 002/2022 - COMISSÃO PERMANENTE DE 
AVALIAÇÃO FUNCIONAL

Publicação Nº 4264569

Edital de Avaliação de Promoção por Aperfeiçoamento nº 002/2022
A Comissão Permanente de Avaliação Funcional, nomeada pela Portaria nº 573/21 em 14.04.2014, no uso de suas atribuições legais torna 
público o Processo de Avaliação de Promoção por Aperfeiçoamento, previsto no artigo 20 da Lei Municipal nº 3.197, de 19 de junho de 2.007 
(Plano de Carreira do Servidor Público Municipal) e Decreto Municipal nº 3.132 de 07 de outubro de 2008.
1. Disposições Preliminares:

0.1. Podem participar do processo de avaliação os servidores efetivos estáveis e os que já cumpriram o estágio probatório. Serão aceitos 
certificados somente dos servidores efetivos estáveis, ou seja, aqueles que ingressaram no serviço público através de concurso e que já 
cumpriram o ESTÁGIO PROBATÓRIO ATÉ A DATA DE 31/12/2021 (conforme Parecer 848/2022 da Procuradoria Geral do Município);



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1431

0.2. Serão avaliados somente os servidores efetivos estáveis, ou seja, aqueles que ingressaram no serviço público através de concurso 
público.

0.3. Não será beneficiado o servidor que já está sendo contemplado por meio do Estatuto do Magistério – Lei Municipal nº 3.795 de 04 de 
abril de 2012.

1. Dos Critérios de Avaliação:

1.1. Não é de competência desta Comissão, modificar aquilo que consta no Plano de Carreira Municipal, como por exemplo, se o mesmo 
apresentar maior número de horas que o necessário para progressão por referência por cursos de atualização ou aperfeiçoamento conclu-
ídos. Exemplo 1: Classe 1 – 20 horas. Mesmo que o servidor apresente 40 horas, só terá benefício de uma (1) referência (Letra). Exemplo 
2: mesmo com apresentação de nova graduação pelo servidor, não é possível alterar a sua classe. Por exemplo: Classe I, para ascender 
à Classe II, somente através de prestação de novo concurso público. Exemplo 3: Se o servidor já tiver concluído e apresentado diploma/
certificado do ensino médio ou curso técnico em área afim ou graduação ou pós-graduação ou mestrado ou doutorado, só contará como 
horas/aula de curso.

1.2. A promoção por aperfeiçoamento consiste na ascensão do servidor de uma referência para outra, no cargo efetivo que estiver investido, 
considerando-se assim, os seguintes critérios descritos abaixo:

2.2.1. 01 (uma) referência por cursos de atualização ou aperfeiçoamento concluídos, com exigência das seguintes cargas horárias:
a) Classe I – grupo de serviços operacionais e auxiliares – SOA – 20 (vinte) horas/aula;
b) Classe II – atividades técnico-profissionais – ATP – 80 (oitenta) horas/aula;
c) Classe III – atividades de nível superior – ANS – 160 (cento e sessenta) horas/aula;
d) Classe IV – atividades de nível superior especial – ANSE – 160 (cento e sessenta) horas/aula. (Redação acrescida pela Lei nº 3.719/2011).

2.2.2. Para os servidores da Classe I (Grupo de Serviços Operacionais e Auxiliares – SOA):
a) 02 (duas) referências, pela conclusão do ensino fundamental;
b) 03 (três) referências, pela conclusão do ensino médio;
c) 04 (quatro) referências, pela conclusão de curso de graduação.

1.1.3. Para os servidores da Classe II (Atividades Técnico-Profissionais – ATP):
a) 02 (duas) referências, pela conclusão de graduação;
b) 03 (três) referências, pela conclusão de curso de pós-graduação;
c) 04 (quatro) referências, pela conclusão de curso de mestrado.

2.2.4. Pela conclusão de curso de pós-graduação dos servidores da Classe III e IV (Redação dada pela Lei nº 3.719/2011).
a) 02 (duas) referências, pela conclusão do curso de pós-graduação;
b) 03 (três) referências, pela conclusão do mestrado;
c) 04 (quatro) referências, pela conclusão de doutorado. (Redação dada pela Lei nº 3.231/2007).

3. Disposições Gerais e Finais:

2.1. Os requerimentos serão preenchidos quando da entrega através do formulário on-line https://bit.ly/aperfeiçoamento2022 no período 
de 24 de outubro a partir das 8h00min até as 15h00min do dia 18 de novembro de 2.022. Não serão aceitos requerimentos protocolados 
em outros setores da Prefeitura, mesmo que pelo próprio servidor ou por terceiros. O servidor é responsável pelo preenchimento correto 
das informações no link supracitado e dentro do prazo estipulado no presente edital. Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas ao email: 
cpafmafra@gmail.com
2.2. Somente serão considerados para fins de promoção os certificados de cursos de atualização ou aperfeiçoamento REALIZADOS E CON-
CLUÍDOS no período DE 01 DE JANEIRO DE 2.020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2.021 e correlacionados com o cargo e área de atuação.

2.3. Para agilizar os trabalhos da atual Comissão, o servidor deve observar o período de apresentação de cursos de atualização ou aperfei-
çoamento disposto neste edital. Quaisquer certificados já apresentados anteriormente e/ou fora do período especificado serão desconside-
rados.
2.4. Não serão aceitos requerimentos fora do período estipulado no item 3.1 deste edital. Não serão abertas exceções.
2.5. Não serão acumuláveis, para fins de promoção, as alíneas previstas para cada classe (Itens 2.2.2./2.2.3./2.2.4.). Também levando em 
consideração o Decreto nº 3132 de 07 de outubro de 2008 no artigo 1º, onde determina que as alíneas de cada inciso do artigo 20 da re-
ferida lei, não são acumuláveis para efeitos de promoção por aperfeiçoamento. Sendo assim, o servidor deverá optar pelo enquadramento 
em uma das alíneas dos incisos do artigo 20, de acordo com cada classe. Exemplo: servidor Classe I. b) três referências, pela conclusão 
do ensino médio; c) quatro referências, pela conclusão do curso de graduação. Se o servidor concluiu o ensino médio e graduação, deverá 
optar pela graduação, recebendo assim, quatro letras. Se atingir a pontuação mínima de 20 horas/aula receberá mais uma referência por 
atualização ou aperfeiçoamento, totalizando cinco referências.

2.6. Somente os cursos correlacionados com o cargo e área de atuação serão considerados para fins da promoção. Os cursos de extensão, 
técnicos, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado já considerados para promoção funcional não terão validade para novas pro-
moções. Caso o servidor apresente novos diplomas/certificados de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, estes não 
darão direito à ascensão, conforme no descrito no item 2.2. deste edital, sendo os mesmos considerados apenas para compor horas/aula 
de curso.

2.7. O resultado será divulgado através de Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal. O avanço será implantado na folha de pagamento 

https://bit.ly/aperfeiçoamento2022
mailto:cpafmafra@gmail.com
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tão somente após a edição da referida portaria.

2.8. Aqueles servidores que não concordarem com o resultado da avaliação funcional afixada em edital deverão protocolar, junto ao Se-
tor de Protocolo que fica localizado na sede administrativa da Prefeitura de Mafra, na Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386, Alto de Mafra, 
requerimento solicitando revisão da mesma pela Comissão (intitulado “REVISÃO DE AVALIAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO” e direcionado 
à “COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL”), em até 30 dias após a divulgação da portaria, conforme descrito no item 3.7. 
deste edital.

2.9. Quaisquer dúvidas, solicitações, reclamações, reivindicações ou revisões referentes a letras, triênios, quinquênios e demais benefícios/
vantagens, concedidos ou não, anteriores ao ano de 2016 não são de competência desta Comissão, devendo o servidor dirigi-se ao setor 
de Recursos Humanos e Qualidade ou ao setor jurídico da Prefeitura.

Mafra de outubro de 2.022.

Joyce Zanetti Silva
PRESIDENTE

Josilene Aparecida Linkoski Dransfeld
SECRETÁRIA

Célia Regina Kuss
MEMBRO

Rozane Maria Nissola Teixeira
MEMBRO

Rubia Teresinha Cariolatto
MEMBRO

EDITAL Nº 07/2022
Publicação Nº 4264394

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA/SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Av. Cel. José Severiano Maia, 441 | CEP 89300 330
Telefone: (47) 3642.0958 | 3645.0735 | 3642.7238

EDITAL Nº 07/2022

Fixa data e estabelece as orientações gerais e critérios para Matrículas, Transferências e Inscrições no Sistema online na Educação Infantil, 
para o ano letivo de 2023, nas instituições mantidas pela Secretaria Municipal de Educação de Mafra/SC, que ofereçam atendimento de 
creches e pré-escolas.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições, torna público os procedimentos destinados à matrícula e inscrições 
no sistema online dos alunos da Educação Infantil, em creche ou pré-escola, para crianças de até 5 (cinco) anos de idade completos até 
31 de março de 2023, de acordo com o que dispõe esse edital referente ao Município de Mafra/SC, para as Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino.

1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 De acordo com o disposto na Constituição Federal/88, EC nº 53/06, EC nº 59/09, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDBEN Nº 9.394/96 e Lei Federal nº 12.796, de 4 de abril de 2013 que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei nº 8.069/90 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ficam estabelecidas as diretrizes de matrícula na Educação Infantil/ano letivo 
2023.

2 APRESENTAÇÃO

2.1 A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

2.2 A Educação Infantil será oferecida em:
I – Creches, para crianças de 4 (quatro) meses até 3 (três) anos de idade ou a completar até 31 de março de 2023;
II – Pré-escolas para crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2023.

3 DOS OBJETIVOS

3.1 Do Objetivo Geral

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.796-2013?OpenDocument
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Este edital tem por objetivo geral orientar sobre a matrícula e inscrições no sistema online, no endereço https://mafra.ieducar.com.br/pre-
-matricula-digital das crianças, nas instituições da Rede Municipal de Ensino de Mafra que oferecem Educação Infantil.

2.2 Dos Objetivos Específicos

1. Dar publicidade ao edital afixando-o em local de fácil acesso e visibilidade aos interessados: direção, coordenadores, especialistas, aos 
docentes e demais funcionários da Instituição, aos pais ou responsáveis e extensivo a toda a comunidade, para fins de matrícula e inscrições 
do público-alvo da Educação Infantil;
2. Dar publicidade ao edital, divulgando através das mídias;
3. Efetuar renovação de matrícula online para alunos já matriculados nos Centros de Educação Infantil do município;
4. Efetuar a matrícula e inscrição online de alunos novos, cumprindo os critérios estipulados por este edital; no item 3.1.
5. Efetuar inscrição e matrícula em qualquer época do ano letivo, por meio de Sistema online, atendidas as disposições legais.

4 DOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.1 Tabela com os níveis e suas respectivas faixas etárias

Berçário I Nascidos a partir de 01/04/2022

BerçárioII Crianças com 1 (um) ano de idade completo até 31 de março - Nascidos 
entre 01/04/2021 a 31/03/2022

Maternal I Crianças com 2 (dois) anos de idade completos até 31 de março - Nascidos 
entre 01/04/2020 a 31/03/2021

Maternal II Crianças com 3 (três) anos de idade completos até 31 de março – Nascidos 
entre 01/04/2019 a 31/03/2020

Pré I Crianças com 4 (quatro) anos de idade completos até 31 de março – Nasci-
dos entre 01/04/2018 a 31/03/2019

Pré II Crianças com 5 (cinco) anos de idade completos até 31 de março – Nasci-
dos entre 01/04/2017 a 31/03/2018

3.2 Número de alunos por sala: O número poderá variar considerando as dimensões de espaço físico das salas de aula, a existência da 
turma e o turno de atendimento. O limite máximo de alunos por sala será considerado por período (matutino e/ou vespertino), evitando 
vagas ociosas em um dos turnos.

3.2.1 O atendimento às crianças de creche (04 meses a 3 anos completos até 31 de março e 4 anos após 31 de março) será oferecido em 
período parcial em todas as turmas de acordo com a disponibilidade de vagas e em período integral para os pais/responsáveis que compro-
varem jornada de trabalho superior a 30 horas semanais.

4.2.2 Para os pais que são autônomos será necessário a apresentação de uma declaração de trabalho para garantir o período integral.

4.2.3 O atendimento às crianças de pré-escola (4 anos a 5 anos completos até 31 de março e 6 anos após 31 de março) será oferecido 
unicamente em período parcial nos turnos disponibilizados pela escola.

4.2.4 O horário de atendimento nos Centros de Educação Infantil da rede Municipal de Mafra, para o período integral, será das 7h30min às 
17h. Para os pais de crianças de creche que trabalham em horários diferenciados as Unidades atenderão das 06h30min às 18h30, mediante 
Declaração de Trabalho.
Para o período parcial matutino das 7h30min às 11h30 e vespertino das 13h às 17h.

5 RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA ALUNOS DA REDE (REMATRÍCULA)

5.1 É garantida, aos alunos que já possuem vínculo educacional na Educação Infantil com a Rede Municipal de Educação de Mafra, a vaga 
para o ano letivo de 2023 respeitada a idade para a composição das turmas, a existência e o turno de atendimento para a referida turma.

5.1.1 Nesse caso, haverá apenas a atualização de dados (documentos), confirmados pelo pai/mãe ou responsável legal. A renovação da 
matrícula será de maneira online, no prazo determinado por esse Edital, e obrigatoriamente, com o comparecimento dos pais e/ou respon-
sável legal pelo aluno para confirmação dos dados e assinatura da rematrícula.

5.1.2 Documentos necessários para a renovação da matrícula:
Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone,internet, fatura de cartão, obrigatoriamente dos três últimos meses). No caso de 
casa alugada apresentar cópia do contrato de locação;
Declaração de vacina atualizada;

5.1.3 A não renovação de matrícula no prazo determinado, acarretará a perda da garantia da vaga.

5.1.4 Será compromisso da família comunicar ao CEIM (Creche de Ensino Infantil Municipal) qualquer alteração de dados existentes na ficha 
de matrícula. Caso alguma especificidade não seja comunicada o CEIM se exime da responsabilidade.

5.1.5 É de inteira responsabilidade dos pais a veracidade dos documentos apresentados, inclusive a comprovação de residência no município 
de Mafra conforme recomendação do Ministério Público de Mafra, através do IC SIG 06.2017.00001199-6, de 11/10/2017 e do Ofício nº 

https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula-digital
https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula-digital
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1126/2017/01PJ/MAF.

5.1.6 O período para a renovação de matrículas será de 20 à 26 de outubro de 2022 online. No endereço https://mafra.ieducar.com.br/
pre-matricula-digital/
Entrega de documentos na unidade escolar 27 à 04 de novembro de 2022.

6 TRANSFERÊNCIAS

6.1 Terá direito a transferência o aluno já matriculado na rede de ensino de Mafra, na modalidade de Educação Infantil, que tenha interesse 
em mudar de unidade de ensino por motivos a serem esclarecidos diretamente à Direção, lembrando que para o ano letivo de 2023.

6.1.2 A família deverá solicitar a transferência da criança para outro CEIM da rede, nos dias 24 à 27 de outubro de 2022.

6.1.3 Para a transferência, havendo a vaga, será observada a proximidade da residência da família em relação ao CEIM (LDB, art. 4º, inciso 
10; DCN art. 5º, parágrafo 5º, p. 97) ( Raio Escolar ).

7 RECADASTRAMENTO

7.1 O período para comprovar documentos para formalizar transferência e consequentemente de matrícula na nova escola deverá ser de 
01 à 06 de novembro de 2022.

8 DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA

8.1 A matrícula poderá ser efetivada quando a criança completar quatro meses de idade.

8.2 Não será permitida a reserva de vaga em período integral pelo excedente de 06 meses (licença maternidade máxima admitida).

8.3 As matrículas para os alunos novos, inscritos no Sistema online deverão ser realizadas online , no endereço https://mafra.ieducar.com.
br/pre-matricula-digital No período de 01 à 06 de novembro de 2022. De acordo com o CEIM solicitado pelos pais ou responsável ou, na 
falta da vaga, o Setor de Ensino, responsável pelo Sistema, classificará na Unidade mais próxima onde houver disponibilidade.

8.3.1 As datas para a realização das matrículas (entrega de documentos) serão do dia 07 à 11 de novembro 2022 no horário das 7h30 às 
11h e das 13h às 16h30, conforme agendamento feito pela unidade escolar.

8.4 Para efetivação da matrícula são necessários os seguintes documentos (original e cópia) ou (como anexo, digitalizado):

• Certidão de nascimento da criança;
• Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, internet, fatura do cartão (obrigatoriamente dos três últimos meses). No caso 
de casa alugada apresentar cópia do contrato de locação;
• CPF e RG do pai/mãe ou responsável legal;
• Declaração de trabalho para as vagas em período integral (em especial da mãe ou responsável legal;
• Telefones para contato;
• Laudo de comprovação de deficiência ou doença crônica para adequação de ações de atendimento educacional especializado por parte de 
Rede Municipal de Ensino (caso necessite de atendimento especializado educacional);
• Laudo médico atestando restrições alimentares (caso possua restrição alimentar);
• Declaração de Vacinação; (pode ser entregue até a primeira semana de fevereiro de 2023);
• Carteira de vacinação devidamente atualizada (pode ser entregue até a primeira semana de fevereiro de 2023);
• Cartão do SUS;
• Número do NIS, do aluno, se beneficiário do Programa Bolsa Família.

8.4.1 A falta de apresentação de qualquer documento obrigatório impossibilita a realização da matrícula.

8.4.2 A matrícula não poderá ser vinculada à exigência de qualquer tipo de contribuição financeira ou imposição de condições relativas à 
materiais escolares diferenciados.

8.4.3 O não comparecimento dos pais ou responsável legal nas datas previstas para efetivação da matrícula acarretará a perda da garantia 
da vaga.

8.4.4 É de inteira responsabilidade dos pais a veracidade dos documentos apresentados, inclusive a comprovação de residência no município 
de Mafra conforme recomendação do Ministério Público de Mafra, através do IC SIG 06.2017.00001199-6, de 11/10/2017 e do Ofício nº 
1126/2017/01PJ/MAF.

8.4.5 Em caso de suspeita ou denúncia, a equipe de ensino da Secretaria Municipal de Educação fará revisão das matrículas que não obe-
decerem aos critérios estabelecidos neste edital, encaminhando diretamente ao Ministério Público.

9 REABERTURA DO SISTEMA ONLINE DE MATRÍCULAS E INSCRIÇÕES

9.1 A partir do dia 30 de janeiro de 2023 o Sistema online será reaberto aceitando novas inscrições de cadastro reserva até o dia 30 de 
julho de 2023 .

https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula-digital/
https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula-digital/
https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula-digital
https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula-digital
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9.2 A inscrição para creche pode ser efetuado online solicitando o CEIM de interesse ficando registrado data e horário, garantindo a classi-
ficação por ordem cronológica.

9.3 Mediante existência de vaga o Setor de Ensino, convocará o responsável legal pela criança para efetivação da matrícula, informando local 
e período da vaga, por meio de contato telefônico, em, no máximo, 3 (três) tentativas em dias úteis consecutivos, a serem registrados no 
Sistema. Nos casos de insucesso no contato com o responsável, a vaga será indeferida e repassada para a próxima criança.

9.4 Se o responsável legal não tiver interesse na vaga a inscrição será reposicionada e assumirá a data e hora do ato do registro citado.

9.5 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da convocação e o responsável legal não efetivar a matrícula, ou em caso de desistência formal, a 
inscrição será INDEFERIDA no Sistema.

9.6 Casos emergenciais de vulnerabilidade e medida protetiva encaminhados pelo Conselho Tutelar, solicitação médica, bem como encami-
nhamentos do Ministério Público serão cadastrados normalmente durante o ano tendo prioridade à vaga. Esses casos deverão ser compro-
vados por meio de documentação específica.

10 AMPLIAÇÃO DE PERÍODO DE ATENDIMENTO

10.1 Mediante a existência da vaga, terá prioridade na ampliação de período de atendimento, a criança (de 04 meses a 03 anos) que já está 
matriculada, respeitando-se a ordem cronológica da solicitação, especificamente a autenticidade da Declaração de Trabalho apresentada, e 
serão coordenadas pela Direção de cada CEIM.

11 PASSAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

11.1 Ao encerrar o atendimento na Educação Infantil a Secretária/Gestora do CEIM fornecerá o Atestado de Frequência para que os pais e/
ou responsáveis procurem as unidades de destino.

12 FREQUÊNCIA DA CRIANÇA

12.1 Para alunos de creche (04 meses a 03 anos):

12.1.1 Comunicar, por escrito, ao responsável legal pela criança, que as ausências devem ser justificadas e poderão acarretar na perda da 
vaga;

12.1.2 Entrar em contato com o responsável legal para esclarecimentos, após 5 (cinco) dias consecutivos de ausência sem justificativa;

12.1.3 Decorridos 15 (quinze) dias úteis consecutivos de ausências injustificadas da criança, esgotadas as tentativas de contato com a fa-
mília, com os devidos registros com data e horário de contato, a matrícula da criança será dada como Abandono e perderá o direito a vaga 
integral, se for o caso;

12.1.4 O afastamento da criança motivado por situações particulares, poderá ser concedido pela Equipe Gestora do CEIM, com prazo limite 
de até 30 dias consecutivos, devendo ser comunicado pela família com antecedência e por escrito;

12.1.5 O afastamento da criança para tratamento de saúde, fica resguardado a vaga, desde que a ausência seja comunicada, no prazo de 
5 (cinco) dias, pelo responsável legal e o atestado seja apresentado no retorno da criança.

12.2 Para alunos de pré-escola (04 e 05 anos):

12.2.1 Comunicar, ao responsável legal pela criança, que as ausências devem ser justificadas e poderão acarretar na comunicação ao Con-
selho Tutelar e Ministério Público;

12.2.2 Seguir as orientações do Programa APOIA online para as crianças de pré-escola;

12.2.3 Entrar em contato com o responsável legal para esclarecimentos, após 5 (cinco) dias consecutivos ou 7 (sete) dias alternados de 
ausência sem justificativa;

12.2.4 O afastamento da criança motivado por situações particulares, poderá ser concedido pela Equipe Gestora do CEIM, cabendo à família, 
com antecedência, declarar por escrito a necessidade, salvaguarda a frequência de no mínimo 60% dos dias letivos;

12.2.5 Quando o afastamento da criança for para tratamento de saúde, fica resguardado a vaga, desde que a ausência seja comunicada, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pelo responsável legal e o atestado seja apresentado no retorno da criança;

12.2.6 Nos casos de pré-escola seguir as orientações do Programa APOIA online.

13 SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS

13.1 Através do Conselho Municipal de Educação institui-se o calendário de férias escolares no mês de janeiro integralmente (30 dias), 
resguardando o direito e ressaltando a importância desse momento de descanso e convivência familiar para as crianças (CF, art 227).
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13.1.1 É preciso levar em conta que a criança não deve permanecer em ambiente institucional e coletivo por jornada excessiva, sob o risco 
de não ter atendidas suas necessidades de recolhimento, intimidade e de convivência familiar, respeitando os preceitos legais (CF, art. 227).

13.2 No mês de julho, a Secretaria Municipal de Educação trabalha em sistema de recesso, fazendo o atendimento necessário aos alunos 
de creche, período para adequar aos pais que necessitam do atendimento aos seus filhos considerando que o trabalhador possui apenas 
30 dias de férias.

13.3 O atendimento no recesso de julho será organizado em Regime de Plantão conforme a demanda de solicitações, em CEIM a ser defi-
nido.

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 O Centro de Educação Infantil deverá, a partir do ato de matrícula, assegurar à comunidade escolar acesso ao regimento interno, às 
normas da escola e ao Projeto Político Pedagógico.

14.2 O Centro de Educação Infantil deverá expedir as transferências solicitadas na medida em que forem requeridas. Quando for solicitada 
transferência a Escola deverá emitir, mediante atestado de vaga, o atestado de frequência para crianças de pré-escola.

14.3 A transferência de turno somente ocorrerá, mediante solicitação e/ou autorização dos pais do aluno ou responsável legal e sob parecer 
da direção e da coordenação pedagógica, observada a conveniência didático-pedagógica e existência de vaga.

14.4 É vedado à unidade escolar transferir compulsoriamente o aluno.

14.5 Em caso de suspeita ou denúncia, a equipe de ensino da Secretaria Municipal de Educação fará revisão das matrículas que não obe-
decerem aos critérios estabelecidos neste edital, encaminhando diretamente ao Ministério Público.

14.6 As informações constantes nas declarações das famílias e/ou responsável legal, incluindo declarações de trabalho, serão de inteira 
responsabilidade dos signatários, e, caso sejam inverídicas, os mesmos responderão, em conformidade com a legislação vigente.

14.7 Os casos omissos serão resolvidos pela equipe de ensino da Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal da Educação e 
direção das escolas.
.

Revogam-se as disposições em contrário.

Jamine Emmanuelle Henning
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Mafra, 13 de outubro de 2022

CALENDÁRIO PARA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS,MATRÍCULAS E INSCRIÇÕES PARA 2023
DATA PROCEDIMENTO

20 à 26/10/22 Renovação de matrícula online Educação Infantil e Ensino Fundamental

27 à 04/11/22 Entrega de documentos organizadas pelas unidades e assinar a rematrícula 
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

24 à 27/10 Solicitações de transferência de alunos já rematrículados na rede de ensino.
01 à 06/11/22 Inscrição para alunos novos online Educação Infantil e Ensino Fundamental

07 à 11/11/22 Entrega de documentos dos alunos novos organizadas pelas unidades de 
Educação Infantil e e Ensino Fundamental.

30 de janeiro a 30 de julho de 2023 Reabertura de Inscrições para pedidos de vagas para 2023 – cadastro 
reserva.
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EDITAL Nº 08/2022
Publicação Nº 4264387

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA/SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Av. Cel. José Severiano Maia, 441 | CEP 89300 330
Telefone: (47) 3642.0958 | 3645.0735 | 3642.7238

EDITAL Nº 08/2022

Fixa data e estabelece as orientações gerais e critérios para Rematrícula, Transferências e Matrícula para o ano letivo de 2023, nas institui-
ções mantidas pela Secretaria Municipal de Educação de Mafra/SC, que ofereçam Ensino Fundamental.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições, torna público os procedimentos destinados à rematrícula, transfe-
rências e matrícula dos alunos de acordo com o que dispõe esse edital referente ao Município de Mafra/SC, para as Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino.

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 De acordo com o disposto na Constituição Federal/88, EC nº53/06, EC nº 59/09 Lei de Diretrizes e Bases Tda Educação Nacional – 
LDBEN Nº 9.394/96 e Lei Federal nº 12.796, de 4 de abril de 2013 que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei nº 8.069/90 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ficam estabelecidas as diretrizes de matrícula no ensino fundamental/ano letivo 
2023.

2. APRESENTAÇÃO

2.1 O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, 
terá por objetivo a formação básica do cidadão .

2.2 Organização da faixa etária.

O ensino fundamental com 6 (seis) anos de idade, completos ou a completar até 31 de março de 2023.

3. DOS OBJETIVOS

3.1 Do Objetivo Geral

Este edital tem por objetivo geral orientar a matrícula das crianças e adolescentes, nas instituições da Rede Municipal de Ensino de Mafra 
que oferecem Ensino Fundamental no sistema online, no endereço https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula-digital/

4. DOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS.

4.1 Para ingressar no 1º ano, crianças com 6 (seis) anos de idade, completos ou a completar até 31 de março de 2023.

3.2 Número de alunos por sala: O número poderá variar considerando as dimensões de espaço físico das salas de aula, a existência da 
turma e o turno de atendimento. O limite máximo de alunos por sala será considerado por período (matutino e vespertino), evitando vagas 
ociosas em um dos turnos.

4.2.1 O parâmetro para a formação das turmas, em locais onde o espaço físico não comporta a quantidade de alunos em cada sala, decor-
rerá das especificações da metragem das salas de aula, o mesmo critério será válido para as salas que comportam mais alunos do que o 
número determinado.

4.2.2 A escola poderá reorganizar as turmas de forma bisseriadas ou multisseriadas quando não houver número de alunos suficiente para 
formação de turma única.

4.2.3 Não haverá preferências por unidade escolar para alunos oriundos da educação infantil pertencentes a rede muncipal para ingresso 
no 1º ano do ensino fundamental.

4.2.4 A rede municipal de educação garante a vaga, não o turno para as rematrículas e matrículas novas.

5. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA ALUNOS DA REDE

5.1 É garantida, aos alunos que já possuem vínculo educacional na Educação Infantil com a Rede Municipal de Educação de Mafra, a vaga 
para o ano letivo de 2023 respeitada a idade para a composição das turmas, a existência da turma e o turno de atendimento para a referida 
turma.

5.1.1 Nesse caso, haverá apenas a atualização de dados (documentos), confirmados pelo pai/mãe ou responsável legal. A renovação da 
matrícula só ocorrerá no prazo determinado por esse Edital e, obrigatoriamente, com o comparecimento dos pais e/ou responsável legal 
pelo aluno para confirmação dos dados e assinatura da rematrícula;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.796-2013?OpenDocument
https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula-digital/
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5.1.2 Documentos necessários para a rematrícula:
- Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, internet, fatura do cartão (obrigatoriamente dos três últimos meses). No caso 
de casa alugada apresentar cópia do contrato de locação;
- Declaração de vacina atualizada(do aluno).
- Outros a atualizar.

5.1.3 O não comparecimento dos pais e/ou responsáveis, no prazo determinado, acarretará a perda da garantia da vaga, podendo ser re-
manejado para outro turno ou outra instituição onde haja vaga.

5.1.4 Será compromisso da família comunicar a unidade escolar caso haja qualquer alteração de dados existentes na ficha de matrícula. Se 
alguma especificidade não seja comunicada a escola se exime da responsabilidade.

5.1.5 É de inteira responsabilidade dos pais garantir a veracidade dos documentos apresentados, inclusive a comprovação de residência no 
município de Mafra conforme recomendação do Ministério Público de Mafra, através do IC SIG 06.2017.00001199-6, de 11/10/2017 e do 
Ofício nº 1126/2017/01PJ/MAF.

5.1.6 O período para a renovação de matrículas será de 20 à 26 de outubro de 2022. E para a solicitação de transferêrencia para outra 
unidade escolar será de 24 à 27 de outubro de 2022.

5.1.7 O período de entrega de documentos na unidade escolar será de 27/10 à 04 de novembro de 2022.

6. TRANSFERÊNCIAS

6.1 Se depois da rematrícula os pais desejarem a transferência do filho para outra unidade deverão solicitar na sua escola e aguardar a 
disponibilidade da vaga sendo que, a prioridade para a transferência será para os pais que estiveram aguardando este pedido durante o 
ano de 2022;

6.1.2 Casos emergenciais de vulnerabilidade e medida protetiva encaminhados pelo Conselho Tutelar, solicitação médica, bem como en-
caminhamentos do Ministério Público serão cadastrados normalmente durante o ano tendo prioridade à vaga. Esses casos deverão ser 
comprovados por meio de documentação específica.

7. DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA

7.1 As datas para a realização das matrículas online , será no endereço https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula-digital/ e no período de 
01 à 06 de novembro de 2022.

7.2 Para efetivação da matrícula os pais ou responsáveis deverão comparecer na unidade escolar no período de 07 à 11 de novembro de 
2022 no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30:

São necessários os seguintes documentos (original e cópia):

- Certidão de Nascimento da criança;
- Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, internete, fatura de cartão (obrigatoriamente dos três últimos meses). No caso 
de casa alugada apresentar cópia do contrato de locação;
- CPF e RG do pai/mãe ou responsável legal;
- Telefones para contato.
- Laudo de comprovação de deficiência ou doença crônica para adequação de ações de atendimento educacional especializado por parte de 
Rede Municipal de Ensino (caso necessite de atendimento especializado educacional);
- Laudo médico atestando restrições alimentares (caso possua restrição alimentar);
- Declaração de Vacinação
- Carteira de vacinação devidamente atualizada (Original e cópia);
- Cartão do SUS, original e cópia;
- Número do NIS, do aluno, se beneficiário do Programa Bolsa Família (caso receba Bolsa Família)

7.3 A falta de apresentação de qualquer documento obrigatório impossibilita a realização da matrícula.

7.4 A matrícula não poderá ser vinculada à exigência de qualquer tipo de contribuição financeira ou imposição de condições relativas à 
materiais escolares

7.5 O não comparecimento dos pais ou Responsável legal nas datas previstas para efetivação da matrícula acarretará a perda da garantia 
da vaga.

7.5.1 PASSAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

7.6 Ao encerrar o atendimento na Educação Infantil a Secretária/Gestora da escola fornecerá o Atestado de Frequência para que os pais e/
ou responsáveis procurem as unidades de destino.

Revogam-se as disposições em contrário.

https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula-digital/
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Jamine Emmanuelle Henning
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Mafra ,13 de outubro de 2022

HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES, DOS PEDIDOS DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A PROVA 
ESCRITA E VAGAS RESERVADAS (PCD) - PROCESSO SELETIVO 006/2022

Publicação Nº 4263650

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MAFRA

PROCESSO SELETIVO Nº 006/2022
HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES, DOS PEDIDOS DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A PROVA ESCRITA E VAGAS RESERVA-
DAS (PcD).

O MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. EMERSON MAAS, no uso das atribuições que lhe por Lei, TORNA 
PÚBLICO, a homologação final das inscrições, dos pedidos de condições especiais para a realização da prova escrita e vagas reservadas 
(PcD) após Decurso de Prazo Recursal, referente ao Processo Seletivo nº 006/2022.

1. Divulgamos os locais das provas objetivas a serem aplicadas a todos os candidatos com inscrição deferida.

Local: E.M.E.F MARIO DE OLIVEIRA GOELDNER
Endereço: RUA GOV. JORGE LACERDA, 234, VILA FERROVIÁRIA
MAFRA – SC

Local: CEMMA - CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MAFRA
Endereço: RUA MADRE INÊS, 170 - CENTRO II ALTO DE MAFRA
MAFRA – SC

Data do Processo Seletivo: 23/10/2022.

Horário da prova: 09h:00min às 11h:00min
2. O ensalamento será publicado no dia 20 de outubro de 2022

3. Apresentamos abaixo a homologação das inscrições deferidas:

a) Deferida

Professor I e II – Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano das séries iniciais - HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
15094 ACASSIA ROSARIA VARGAS DE SOUZA
13932 ADRIANA APARECIDA DALLABONA RODRIGUES
14223 ADRIANA APARECIDA MARTINS
14942 ADRIANA LEANDRO
14748 ADRIANA SCHIFLER
14928 ADRIELI CRISTIANE PETTERS
15180 ALANA CAROLINE GARCIA RIBEIRO DA COSTA
14898 ALAURICELI FÁTIMA DOS SANTOS UTEMCHOSKI
14386 ALESANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA
14627 ALESSANDRA PATRICIA LOTH WAZNY
14478 ALESSANDRA RODRIGUES DA LUZ ARBIGAUS PEDRO
15191 ALEXANDRA MARIA SCHWITZKI
15201 ALEXIA RODRIGUES DA LUZ VILNER
13811 ALICE DE LIMA MONTEIRO
13734 ALINE ALESSANDRA DE MIRA
15008 ALINE APARECIDA BUCHINGER
13773 ALINE BASSANI CARPEN
14096 ALINE CRISTINA GRESPAN
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15062 ALINE PEREIRA DE SOUZA
13476 ALINE WIECZORKIEWICZ
15097 ALINY BRUNA ALVES
14639 ALZIRA LUCIANA BRAZ DOS SANTOS
14834 AMANDA DE FATIMA PORTELLA
14955 ANA CLAUDIA BEJE
13525 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA CARVALHO
14528 ANA CLAUDIA NUNES CARLIM
14560 ANA CLÁUDIA NUNES DE LIMA WOLSKI
14200 ANA CLAUDIA SALVADOR MACHADO
14541 ANA CRISTINA BLUM CORREIA
13683 ANA CRISTINA COLAÇO FERNANDES
14023 ANA JULIA VIRMOND
14482 ANA JUSSARA BINECK
14331 ANA KARINA DOMINGUES MARTEMEV
14497 ANA PAULA CLEMENTE
14282 ANA PAULA CORREA FROGEL
14922 ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES
14292 ANA PAULA GONÇALVES
13703 ANA PAULA MONTEIRO
14150 ANA PAULA PSCHEIDT
13556 ANDRÉA KUCHLER GONÇALVES DE LIMA
13737 ANDREA MODEL
14717 ANDREIA ANTONIA RIBOVSKI TIBES
14953 ANDREIA WEGRZINOVSKI PICKSSIUS
13467 ANDRESSA VILAS BOAS
13940 ANDRESSA ZIELINSKI
15132 ANDREZA CRISTINA VONS KOASKI SANTOS
13861 ANDRIELI CRISTINA CORDEIRO DENCK
14801 ANDRIELI PEREIRA COLAÇO
13714 ANDRIELI VALERIO DA COSTA
13889 ANE CAROLINE BECKER DA SILVA
15084 ANE CAROLINE MACHADO PEDRO
14449 ANELISE SALVADOR
13757 ANETE APARECIDA JOHN DA SILVA LEITE
14719 ÂNGELA CAROLINA KOASKI SILVEIRA COLAÇO
14507 ANGELA CRISTINE DENK
14903 ANIELI DE SOUZA LUZ
15068 ANNA PRISCILLA PLAUTZ
14535 ARETA JANAINA MORETO ELIAS
14882 AURICIANE KMIECIK
13448 BIANCA ANDRESSA GONÇALVES
14901 BIANCA CHERMACK
14380 BRENDA CRISTINA FRANÇA
13439 BRUNA APARECIDA PSCHEIDT
14485 BRUNA BICHESKI
14320 BRUNA CASSIA SCHWARZ ALVES
13873 BRUNA KLEMANN
13999 BRUNA LETÍCIA HACK
14911 BRUNA LIEBL
14918 CACIANA MARTINS
14691 CAMILA GAISSLER MULLER DO NASCIMENTO
15101 CAMILA TAVARES RODRIGUES DA SILVA
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15065 CARINA ZWIEGIGOSKI DOS SANTOS HEUKO
13865 CARLA DE SOUZA
13947 CARLA CHRISTIANE HERBST BRUSKE
14391 CARLA DE FATIMA OWCZARZAK
13487 CARLA PETERS PESCHEL
14381 CARME APARECIDA WOJAKEVICZ FELCZAK
14078 CARMEN REGINA MARCONDES
13694 CAROLINE PEREIRA
14635 CLAIRE MARIA GRUBER DA SILVA
14155 CLAUDIA ALESSANDRA DA CUNHA
13673 CLAUDIA CALHARI SILVA
14966 CLAUDIA REGINA DE LIMA LANDOVSKI
13917 CLAUDIA SCHIESSEL DOS SANTOS LEITE
14580 CLAUDIA XAVIER JARGENBOSKI
14933 CLAUDINÉIA ALVES
14872 CLEIDE APARECIDA RODRIGUES
15261 CLEIDI APARECIDA CARVALHO POLONINSKI
13789 CLEIDI LEAL
14549 CLEUSA REJANE QUINT CARDOSO
15022 CRISLAINE MIRANDA XAVIER PAES
14706 CRISLLAINE SCHERON MOREIRA SILVA
14756 CRISTHIANE GABRIELE MAYER IENTZ
15038 CRISTIANE APARECIDA DE LIMA ALVES
14506 CRISTIANE APARECIDA GREIN
15114 CRISTIANE BERDNASKI SCHMOKEL
14896 CRISTIANE CARVALHO
13819 CRISTIANE GROSSEL FARIAS
15157 CRISTIANE WISZNIEIWSKI
13691 CRISTINE HOLZAPFEL STANGE
15079 DAFNE ALVES DE LIMA
13568 DAIANA HENZ
14242 DAIANA STACHUK DOS SANTOS
15141 DAIANE FERNANDES
13863 DAIANE JACKELINE PREISLER
13606 DAIANE STEBEL
13801 DAILI FANI ALVES
14688 DALINE DE OLIVEIRA
14036 DAMARIS SANTOS DA SILVA BATTU
14085 DANIEL MARINHO DE LIMA
14045 DANIELA FRANCK
13815 DANIELE FARIAS RIBEIRO ALVES
14457 DANIELI HINKE
14695 DAYANA MEDEIROS TURKOT
14825 DAYANE CRISTINE ALVES WALTER
14007 DÉBORA KACHOROVSKI
14622 DÉBORA PATRICIA DE ALMEIDA
14159 DÉBORAH FERNANDA SCRENSKI
14701 DEISE MARA MELLO DA SILVA
13586 DEISE MARIA DA ROSA
13462 DEISE ZEITHAMMER
14828 DEISI KARINE BICHESKI FRANCO
14609 DENISE VALERIO
15082 DEYSI CASSIANE DEMÉTRIO
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14283 DINACI STECLAN WENDT
14483 DIONE MARCELO ULBRICH
14145 DIULIANE VIEIRA RODRIGUES
14900 EDERLI GRUBER
14060 EDINÉIA RODRIGUES
13664 EDUARDA BUENO SCHAFASCHEK
14504 EDUARDA DE OLIVEIRA PACHECO XAVIER
13537 EDUARDA HAU
13574 EDUARDA MAYARA BUCH
14690 ELAINE ADRIELE VEIGA PIAZ
14930 ELAINE APARECIDA JUNGLES
14651 ELAINE CRISTINA KRAJ
14680 ELAINE CRISTINA MAIA
14148 ELAINE FOIT BREGER
14423 ELAIR LEAL CANHA
14997 ELEANDRA DE MORAES STECLAN JELINSKI
14737 ELENICE CARVALHO GRAF
13521 ELENISE DE FÁTIMA PETERS
15255 ELETICIA WOTROBA DO PRADO
14559 ELI ADRIANE FERREIRA DO PRADO
14821 ELI CRISTIANE KOLBET KRUL
14765 ELIANA DOS SANTOS
15163 ELIDA BECKER GONCALVES
14923 ELIS MARIA PALHANO
14325 ELISANGELA FAGUNDES GODOY
14876 ELISIANE CHERMACH PIKISSIUS
13526 ELISSANDRA APARECIDA DA FONSECA
14526 ELIZANDRA PETERS DE CARVLHO
13919 ELIZANGILA SIGNORELLI TABORDA
14551 ELOIR APARECIDA HENRIQUE
14744 ELVIRA DE FATIMA PADILHA SIQUEIRA
14532 EMILAINE DE ALMEIDA
14936 EMILIA TERESINHA GREIN
14385 ERIANA HEIDE ALVES
13578 ESTEFANI APARECIDA CARVALHO
15050 FABIANA MARIA SCHWEIGERT LARA
14842 FABIANE CARDOSO DE LIMA MIRANDA
13912 FABIANE SCHNEIDER PEREIRA
15222 FABIO LEVANDOSKI
14387 FATIMA REGEANE DE BRITO
14804 FERNANDA APARECIDA SCHOLTZ ALVES
14963 FERNANDA CAROLINE PADILHA
13496 FERNANDA CRISTINA MOREIRA TERRES
14498 FERNANDA DOS SANTOS APOLINÁRIO
13823 FERNANDA GROSSL
13686 FERNANDA LEFFECK ALVES
15231 FLAVIA DE OLIVEIRA BRAZ REISER
14877 FLÁVIA MUNHOZ DE MIRANDA ALVES DE SOUZA
14461 FRANCIANE APARECIDA JAROSZEVSKI
14743 FRANCIANE FARIAS
14469 FRANCIELE APARECIDA ALVES
14689 FRANCIELE APARECIDA DE LIMA MARX GULKA
15190 FRANCIELE APARECIDA LOTH PEREIRA
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15133 FRANCIELE BUENO SKONIECZNY
15067 FRANCIELE DE FÁTIMA DE LORENA
14367 FRANCIELE DE FATIMA KOSOSKI DO PRADO
14673 FRANCIELE LOTH NEUNDORF
15177 FRANCIELE PESCHEL
14453 FRANCIELE SCHELBAUER
14841 FRANCINE APARECIDA RUNIK VANZETTA
13911 FRANCISLENE RIBEIRO POTIER DOS SANTOS
15059 GABRIELA FERNANDA GROSSL
14004 GABRIELA OGG DOS SANTOS
15076 GABRIELA PAULO PLANTES DOS ANJOS
15248 GABRIELY APARECIDA DE FREITAS VIEIRA
14393 GECILDA APARECIDA VEIGA ARBIGAUS
13812 GIANE APARECIDA PASDIORA
15066 GIANE WOLF
14142 GISELDA FRANCO DOS SANTOS BASTOS
14481 GISELE MARIA KAZIMIRSKI
14816 GISELIA ALVES RODRIGUES KOCUKA
13504 GISELLE MARIA RODRIGUES CARDOSO
13821 GISIANE DE OLIVEIRA BRAZ GABARDO
14000 GISLAINE CORRÊA
14390 GISLAINE KONKEL MORO
15005 GLAUCE RUTHES SCHMIDT
14947 HEDERLY MIRIANE INGLES
15142 HELLIN THAINI SALVADOR
14253 HIORHAN ALESY KERETCH ULBIRICH
14646 IARA APARECIDA MAURER
14383 IARA NÚBIA ELIZA ITELVINA JENNY BAUER DOS SANTOS
13455 IASMIM APARECIDA DE MELLO
15025 IDERLEI PETERS MIRANDA
13923 ILSA KONIG RIBAS
14616 IOLANDA DE JESUS PAPE BECKER DA SILVA
14760 IONÁ CRISTINA MAAHS KACHIMARECK
14477 IRACLÉA DE LOURDES GONÇALVES MEDEIROS
14166 IRENE PSCHEIDT
13489 IRIS OLIVIA SCHECK
14958 ISABEL C PESCHEL KOZAK
14694 IVANA CRISTIANE DE ALBUQUERQUE
15205 IVETE INES MOROSKI GREIN
15196 IVONETE JUSVIACK GROBER
13944 IZABELLA FERNANDA CARLOS DE AMORIM
13936 JACIANE APARECIDA DE LORENA
15046 JACQUELINE RIBEIRO
14962 JAINE APARECIDA LIEBEL
14736 JAINE DE OLIVEIRA
14502 JANAINA DO NASCIMENTO SCHMITT SOARES
14621 JANAÍNA LEVINSKI
14644 JANAINA SCHLÖGL DE AMORIM
14617 JANAÍNA STOCKSCHNEIDER CARLINS
14372 JANETE DEKI
15251 JANINE LUCILIA FARIAS
13619 JAQUELINE APARECIDA PEREIRA
14714 JAQUELINE C KOPER
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14479 JAQUELINE LARA DE FRANÇA MARQUES
15078 JEANINE MARTINS SOKOLSKI
15108 JÉSSICA ALESSANDRA HEIDE SALDANHA
14857 JÉSSICA APARECIDA PORTELLA TECLAK
15107 JÉSSICA APARECIDA SCHELBAUER
15058 JESSICA CRISTINA WITT
15103 JOAO LUCAS MARTINS DOS SANTOS
13959 JOAO PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO
14932 JOELMA MARCELA KLEMANN
13885 JOICE DAIANA SAUER FERREIRA
14681 JOICE PATRICIA PETERS
14335 JOICE RIBEIRO
15137 JOICE SCHUNEMANN FERREIRA
14902 JOSANE APARECIDA MARTINS CORREA
14438 JOSECLER GOFFI WOHL
14296 JOSELI LIS
13728 JOSIANE CORDEIRO CLEMENTE
13741 JOSIELE BRANT SOUZA SCHEFFMACHER
13618 JOSIMARA KROL
14693 JOSINEIA BECHER DOS SANTOS VEIGA
14907 JOZIANE APARECIDA URBANEK CHABLESKI
14309 JUCELIA BICHESKI STOCK
15030 JUCEMARA LEAL RIBEIRO
13594 JULIANA AP DOS SANTOS FURTADO
13560 JULIANA FERNANDA PATZSCH
13730 JULIANA HABLE
13827 JULIANA PSCHEIDT
14144 JULIANA SKONIECZNY
13952 JULIANA THOMAZI
13629 JULIANE GROSSL MINIKOVSKI
14998 JULIANE NEPOMOCENO PINTO
13837 JULY ANE RANKEL LESNIOVIES
14430 JUNIA DE CASSIA GOMES
14999 JUSSARA KUHL
13979 JUSSARA RAFAELA HEIDE RIBEIRO DOS ANJOS MAR
14523 KACIARA TAINARA DOS SANTOS
13454 KAIANE MUNIR DOS SANTOS
14548 KARIN MICHELI GREIN MATIOSKI
14571 KARIN MONALISA CLEMENTE
14219 KARINA ADRIANE MACHADO
14167 KARINA FRANCIELI FASZANK DE ASSUMPÇÃO
14608 KARINA VERONICA SOARES RIBAS
14817 KASSIANA KOSMALA
13924 KÁTIA KAZMIERZCAK VANESKI
14579 KÁTIA SAMARA DOS SANTOS
14308 KATIÚCIA PIMENTEL PINTO PEREIRA
14363 KEILA KRAJEWSKY
14037 KEIZIAN DE OLIVEIRA
14720 KÉLEN CRISTINA KOHLBECK
15115 KELIN ELIANA MARCINIAK
14989 KEMIL DOS SANTOS MELO
13444 KETERLY KRUPACZ AUERSVALDT
13836 KETLYNE EVERLLYNE IENTZ DE SOUZA
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13699 LAISA NATHALISILVEIRA
14557 LANIMARA APARECIDA CARIOLATTO
14562 LARISSA DE SOUZA
13886 LARISSA SAIBOT
14538 LEILA MOREIRA
13692 LETICIA PIAZ
13539 LETICIA WAGNER RIBEIRO DIAS LUIZ
14895 LISLAINE DOS SANTOS RODRIGUES
14340 LORIANE CAMILA SOARES DE SOUZA
15226 LUANA BIELECKI
15064 LUCÉLIA BOSSY SAVITSKI
15086 LUCIANA DA COSTA PEREIRA DA SILVEIRA
13654 LUCIANA GITICOVSKI CHERMACK
13690 LUCIANA MARIA SCHELBAUER
14661 LUCIANE APARECIDA SABATKE FRANÇA
14568 LUCIANE DE FATIMA MILDEMBERG MORRETES DE FREITAS
14195 LUCIANE VIEIRA
15170 LUCINELI SUCODOLSKI
13461 LUDINEIDE S ROCHINSKI
13943 MARAISA LISLANE SAYBOT
14211 MARCIA APARECIDA NOENDORF DE MORAIS
14555 MÁRCIA BUENO
14067 MÁRCIA ESTEVES MARTINS SALDANHA CARVALHO
14080 MARCIA LOPATA MACHADO FAGUNDES
14090 MÁRCIA SCHVENDTNER STEFEN
14837 MARCIELLE APARECIDA GONÇALVES
15208 MARCOS VINICIUS PETERS
14624 MARGARETE SCONIECZNY DE MIRANDA
15175 MARIA BETÃNIA BISPO BOLDT
14855 MARIA CLAUDIA OCZKOVSKI
14533 MARIA DE LOURDES MORETO ELIAS
13522 MARIA EZENI FERREIRA DA SILVA
14304 MARIA ISOLETE DE MELO MAIDL
15223 MARIA JULIANE LATAUCZESKI
14511 MARIA LUCI KACHEL DE MELLO
13632 MARIA RITA SAUER
13722 MARIANA BRAZ RAMOS
13749 MARILEI BAUER. KARZEMIERSKI
14742 MARILÉIA RIBEIRO TABORDA
14912 MARILENE REQUES
14072 MARILISA LOPES RIBEIRO GONÇALVES
14432 MARINA ALVES ELIAS
13481 MARINA ELOINA FRANCO DOS SANTOS MÜLLER
14649 MARINA VEIGA
15088 MARINALVA BICHESKI
14277 MARISA GROSSEL
14920 MARLI DIAS
14255 MAYRA MUNHOZ DE MIRANDA
13678 MICHELE KUCHLER
14146 MICHELE PETERS ZANVETTOR
15247 MILENA ELISANDRA LAZARINI HIRT
13820 MILENE DE FATIMA CARVALHO
14615 MÔNICA KÜCHLER VIEIRA
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13583 MÔNICA SEIDEL
14605 NADIA DE JESUS GOMES
14212 NADIA MARIA MAYER
15221 NADIA XAVIER SCHECK
14573 NAILA AMANDA DA SILVA
14299 NARY MARX BACELLAR
13890 NATALIA DA SILVA FRAGOSO
13464 NATHALI APARECIDA ULBRICH
13829 NATHALIA FERNANDA DE SOUZA LIEBEL
14229 NATHALIE CAROLINE PLONKOSKI GRUBER
13538 NEIDE DE FÁTIMA FIOR HUREN
14652 NILDA NUNES DA FONSECA
14100 NISLAINE WALECSKO
14784 NOELI DE SOUZA
15071 NOELI FEGER GIROLIMETTO KOHLER
13845 NOELI MASSANEIRO
13781 PAOLA ALVES MARTINS
15040 PATRICIA APARECIDA MAIA FERNANDES
14298 PATRICIA AUERSVALDT
14889 PATRICIA FERREIRA DE LIMA DE ASSUNCAO
13509 PATRICIA GRABOSVKI JUCK RAPUCKNA
14682 PATRICIA KLEINSCHMIDT NENTWIG
14914 PATRÍCIA KOSMALA
15099 PATRICIA LUKAZYNKI JABLESKI
14583 PATRÍCIA MOREIRA
15193 PATRÍCIA SCHAUER
14020 PAULO RICARDO TERTO KAMIENSKI
15186 PAULO ROBERTO DE SOUZA MORAES
13551 PRISCILA DE JESUS KOPER
15217 PRISCILA PAZ
14297 PRISCILA PIAOTQUEVICZ COLLODEL
15153 QUELI CRISTINA FRANCISCO WROBEL
13976 RAFAELA BORBA COELHO
13641 RAFAELA ROEDER KUJAVSKI
14222 RAPHAELA GOOD NINGELISKI
15131 RAQUEL RODRIGUES IZIDIO
14734 RAQUEL SCONIECZNI LANSKI
14400 REGIANE CARVALHO DE MIRANDA VALÉRIO
14810 RENATA DOS SANTOS BUCH
14405 RENATA MAÇANEIRO
13650 RICARDO BUCHINGER
14203 ROBERTA JAINE DOS SANTOS
15010 ROSALIA SCHELBAUER DE OLIVEIRA
15090 ROSANE ECKEL
14959 ROSANGELA ROCIO DA SILVA RAMOS
14183 ROSEMARI PORTES
14945 ROSEMERI PALHANO PFEFFER
14227 ROSIANE DE LIMA SAMPAIO
15145 ROSILDA ALBRECHT SCHUTTER
13971 ROSILENE APARECIDA UNGER DE LIMA
15091 ROSILENE WEISS CLEMENTE
14711 ROSIMERE MACHOWSKI ARBIGAUS
14083 ROSIMERI SPHAIR KRUGER
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14206 RUTE DA SILVA
14956 SALINA DE LORENA
13581 SAMARA SEDLAK
14554 SANDRA VAZ MELO
15096 SELITA GREIN MOREIRA
13653 SIDNEIA RUTHES LOURENÇO
14984 SILVANA APARECIDA ALVES MARTINS DE LIMA
13938 SILVANA SCHELBAUER IANOVSKI
13941 SILVANE WALTER VILLA LOBOS
14698 SILVANE PETERS DE AMORIM
15166 SILVANO FERREIRA
14016 SILVIA CRISTIANE FURST
14582 SILVIA DE PAULA STANGE
14600 SIMÉIA RODRIGUES DE ALMEIDA CARVALHO
14474 SIMONE APARECIDA STAIDEL MOREIRA
15240 SIMONE DE FATIMA GREIN DOS ANJOS
14329 SIMONE PEREIRA DE SOUZA VILARINO
14875 SINTHIA SCHITT HAU
14119 SIRLEY ANNIES
13443 SOLANGE BROZOSKI BONETTES
13652 STEFANI ESTEPHANE
15121 SUELIN FERNANDES MACHADO MARTINS
14156 SUELLEN CRISTINA LOURENÇO DE OLIVEIRA LAURO
14699 SUELYN LUIZ
14684 SUZAN CRISTINA SPROTE
14741 TAILINE DE OLIVEIRA
14104 TAISA RUTHES ARBIGAUS
13802 TANIA PEDROSO
14631 TATIANA LOURENÇO DE LIMA
14838 TATIANE DAMAS MACIEL
13636 TATIANE LIMA DE SOUZA DE MEDEIROS
15195 TATIANE SALDANHA
13657 TERESA APARECIDA KOSKOSKI AUGUSTIN
15189 THAÍS SCHAFASCHEK
15070 THAISA DO NASCIMENTO
14184 THALIA SOUZA FARIAS KONKEL
13572 TIAGO VEIGA
14158 TUANY SAVARIS DEMETRIO
13565 VALDIRENE DO ROCIO GOMES SIQUEIRA HAABEN
15057 VANDERLEIA APARECIDA MENDES
14852 VANDERLÉIA PEREIRA DE LIMA
14937 VANESSA CRISTINA FERREIRA
15147 VANESSA DE MELLO CHARANE
15075 VANI DO LIVRAMENTO SILVA
13449 VERIDIANE APARECIDA VEIGA
14264 VERONICA APARECIDA KAMERS
13480 VIRLENE PILZ
14917 VIVIANE FORTES RODRIGUES
14925 YASMIN ALESSANDRA MACHADO ESTEPHANE
15077 YSABELA CRISTINA MACHADO

Professor I e II – Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano das séries iniciais - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1448

14739 ADRIANA NOBREGA RIBEIRO ALVES
14860 ADRIELI CAROLINE PAVAN
14301 ALESSANDRA ROCHA LOPES
15173 ALESSANDRA ROSA PEREIRA
14732 ALINE LIANE DE LIMA
14171 ALYSON ALEXANDRE TABORDA
13809 AMABILY SMICATZ
14880 AMANDA ELOIZE BICHESKI
13511 AMANDA LIEBL PAES
13792 ANA CAROLINE GROSSL
13955 ANA CLAUDIA TAUSCHECK RUTHES
14153 ANA GABRIELLE RODRIGUES DE BASTOS
13763 ANA LAURA RODRIGUES COLAÇO
15074 ANA PAULA GOMES
14412 ANDERSON KOTELAK
14629 ANDRELISA XAVIER MARTINS
15229 ANDRIELI LOTH PEREIRA
14827 ANGELA MARIA PSCHEIDT GAVRONSKI
14764 ANGÉLICA APARECIDA COLAÇO
14576 ANGELITA CONCEIÇÃO SCHELBAUER PADILHA
13557 BEATRIZ APARECIDA DE OLIVEIRA
13677 BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO
14401 BIANCA FERNANDES DE LARA
14256 BIANCA HACKE
13946 BIANCA PICKCIUS
14395 BIANCA RIBEIRO DOS SANTOS SOARES
15032 BIATRYZ RIBEIRO DOS SANTOS SOARES
15164 BRENDA SUSZECKI
15014 BRUNA ALEXIA JETKA GUIMARÃES
14379 BRUNA DA SILVA
14295 BRUNA DE OLIVEIRA CORDEIRO
13649 BRUNA EDUARDA KOSTULSKI DE LIMA DE OLIVEIRA
14738 BRUNA EDUARDA PEREIRA
14758 CAMILA DANIELLE CIDRAL DA SILVEIRA
13456 CAMILA RODRIGUES COLAÇO
14204 CAMILE MACHADO
13926 CAREN LARISSA CZERMACH
14888 CARLA DO ROCIO FUCHS
14808 CASIANE NARLOCH NEPPEL
14121 CHAIANE SMCKACZ
13736 CRISTIANE MIRELA HIRT BERTHO DA SILVA
14434 DAMIANE LAZARINO GARCIA OLIVEIRA
14027 DANIELA WOLF ZAMBELLO
15073 DANIELE KUSS
14874 DEYSE PILZ GONÇALVES CORREA
14101 EDICLEIA DAS GRAÇAS PETAS
13473 EDUARDA CLEMENTE MOREIRA PAES
13888 EDUARDA CRISTINE DE ANDRADE
13528 ELAINE CRISTINA DE MORAES HAIDE
14031 ELIANE KOCH SCHELBAUER
13605 ELLEN EDUARDA JANCHKOVSKI
13535 EMILENE KÖNIG
13891 EMILY RIBEIRO CHAVES
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14021 ERICK SCHELBAUER
14910 ERIKA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS
14015 EVANIR RUTE LINZMEYER REICHARDT
13700 EVELAINE LIEBL
14293 EVELISE ALBRECHT
14818 FABIANA FERREIRA
14954 FABIANA MAMÇOSZ BUSSOLOTTO
14924 FERNANDA BATISTA
14884 FERNANDA CAROLINE SANTOS BAPTISTA DA COSTA
14987 FERNANDA STREIT
13779 GABRIELA APARECIDA HEIDE
13759 GABRIELI SAUER
14799 GEGIANE CASTILHO DITTRICH
14484 GILSELENE AP A DE ASSUNÇÃO MARTINS
13492 GISELLA APARECIDA HACK
14494 GIZELE STRACK
15003 GIZELI APARECIDA AGOSTINHO
14641 GRACIELI LEHNEN
14026 GRACIELI SAUER
14558 GRAZIELI RATKOVSKI FERREIRA
13470 HELEN KRÜGER
14420 HEVELYN FERNANDA KOCH
14476 INAIARA APARECIDA VANESKI DE SOUZA
13465 ISADORA CAROLINE DOS ANJOS
15264 JANAÍNA SIGNORELLI
15012 JANAÍNA SIQUEIRA DE MELO
13434 JANICE RUTHES DE MELLO RIBEIRO
14341 JAQUELINE ALBRECHT DA CRUZ
15236 JAQUELINE PETTRES THOMAZ
15033 JEAN CARLOS DE SOUZA
13536 JÉSSICA APARECIDA RODRIGUES DA LUZ
13534 JOSEMERI RIBAS DOS PASSOS
13984 KAMILE MARA LIEBEL
15244 KASSIA MARIANA DE OLIVEIRA CARDOSO
14671 KATIA SZOSTAK
14906 KAYLANE APARECIDA MAESS
13675 KEILLY DANIELLE SILVEIRA CAUS
14577 KELY MALGERI WILDNER HEINZ
13988 KETELYN PADILHA
13777 KETLIN LOURDES GONÇALVES LAZARIN
13631 KETLYN HENRIQUE DE MELO
14181 KEYLLA ELLYN IENTZ
14022 LARISSA APARECIDA VAZ DE SÁ
13788 LAURICI MARIA JOSÉ AMORIM LINZMEYER
13547 LEIDE DE FÁTIMA MENDES
14510 LETICIA HACK WANESKI
14637 LETÍCIA WORM SEIDEL
14403 LINDACIR NOVITZKI DE CARVALHO MARTINS
14797 LUANA CAROLINE COLAÇO ULBRICH
15179 LUANA KOASKI FRANZ
13957 LUANA MICHELE BICHESKI
13548 LUCIANA STOCKSCHNEIDER
13550 LUCIANE FRANCO DOS SANTOS TADRA
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14869 LUSIANE FRANCINE DE LIMA MAESS
13603 MÁRCIA BERLANDE RODRIGUES
15178 MARCIELE SCHELBAUER
14881 MARIELLI LUKASINSKI
13808 MARILENE ODELLI
14996 MARINA ULBRICH
15128 MARLI DAS GRAÇAS KRUGER
15266 MATHEUS DE LIMA BARBOSA BERNARDO
13440 MELISSA RUSSI MEDEIROS
13672 MICHELI ASSIS GANZERT
15087 MIRELA COLAÇO
14572 MIRIELE PERCYAK ARBIGAUS
14087 PAMELA FERNANDES
13633 PATRICIA PRUSACK
14199 PAULA REGINA VIEIRA SCHELBAUER
14633 RENATA CRYSTHINA GROSSL
13954 RENATA DE OLIVEIRA
15100 ROBERTA NISGOSKI
14103 ROXANE WAGNER
13729 RUBIANA KEILA LINZMEYER
14865 SABRINA DE FATIMA CORDEIRO DOS ANJOS
13637 SALETE DE CORDEIRO
14735 SAMANTHA DA SILVA
14726 SAMARA DA SILVA
14302 SARITA DA SILVA
15154 SHEILA APARECIDA ROSA
13990 SILVANA ALINE DOS SANTOS NEUBURGER
14224 SILVANA CARDOSO RUIZ PALOMA
14490 SILVANA CHERMACH DUARTE
13441 SILVANA PICKISIUS CIDRAL
13680 SILVIA RODRIGUES DA SILVA
13564 SIMONE CORDEIRO VIRMOND
13459 SIMONE CRISTINA DE LIMA PEREIRA
13970 SOLAINE SABATKE GONÇALVES
14108 SOLANGE APARECIDA VEIGA DE SOUZA
15230 SUZANA CAROLINA FUCHS
13608 TAINÁ SARAI CORREA TORRES
13871 TAINARA SCHOTTEN
13740 TATIANE HEINZ
13494 THAMIRES WEBER MARQUES
14861 VANDERLEIA SEMKOWICZ
13702 VITÓRIA VILA DEMETRIO
14359 VIVIANE APARECIDA RAZZO
14666 YASMIM APARECIDA MARTINS RANKEL

Professor III - Arte - HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
15098 ALCIONE PESCHEL
13877 AMANDA MÜLLER
15138 ANA PAULA DA SILVEIRA
15256 ANDREA DE FAT LACHO DAL PONTE
13567 ANDRÉA REVA
13495 ANDRESSA CRISTINE DOMINGUES MACANHAN
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13928 BIANCA JUNGLES STOEBERL
14626 BRUNA CAMILA DE OLIVEIRA SUCHA
13826 CÁSSIO CARDOZO
14375 DEYSE WORMSBECKER
14862 DEYVISON RODRIGUES DACECHEN
14285 DILCEA WEGRZINOVSKI DE LIMA
14833 ELIÉTE TERESINHA SOARES PETERS
14642 ELIS CRISTINE PLANTES DOS ANJOS ANDRADE PEREIRA
14306 EMILENE FERNANDA RANKEL MARTINS
13800 FERNANDA HELENA RODRIGUES MILDENBERGER
13929 FLÁVIA LILA
13835 FRANCIELE KRASCHINSKY
14891 FRANCISCO KONIG NETO
14824 GIOVANA DA ROSA GEVIESKI
13755 JANAINA HELEN PETTRES GALVAO
15246 JAQUELINE STEIDEL GUTSTEIN
13708 JÉSSICA DRUSGOSKI
14723 JULIANA JANKOVSKI
14809 JULIANO JEFERSON CORREIA
15136 KEVIN TAVARES
13614 LUCI ZABLONSKI
15113 LUCIMARA PEDRO KONCKEL
14059 MARIANE APARECIDA BAUER HILGENSTIELER
13695 MARINA APARECIDA SCHPANSKI
13846 PRISCILA APARECIDA FERNANDES SCHWITZKI
14245 SIMONE CIUCZESKI
14832 SONIA APARECIDA SCHMIDT
13571 SUSANA STELA DOS PRAZERES MEDEIROS
13993 TANIA MARA DE SOUZA
13512 WANDERLEIA DO ROCIO DE SIQUEIRA CARDOSO

Professor III - Arte - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
15172 CARLA FREITAS DOS SANTOS
14724 CAROLINE SOCODOLSKI
14177 DAIANE APARECIDA DE ALMEIDA CAMARGO
14892 DANIELE CRISTINE PRESTES
14840 JOÃO VICTOR PETERS RODRIGUES
13671 MAICON TAFAREL BACKES
13450 MARINA COLA
13510 PATRICIA SIGNORELLI NEVES
13655 POTYRA GAMA ZARANSKI
14897 RENAN PHELIPE MARTINS HELEODORO
13523 SARAH IORRANA DE OLIVEIRA SCHELBAUER

Professor III - Ciências - HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
15161 ALEX HELLINGER
15031 ALTAIR ANTONIO PLANTES DOS ANJOS
14683 ANDRESSA MINIKOVSKI BECKER
14938 ARON MAGNUS GRANDO
14763 BIANCA RENATA FERREIRA
14281 BRUNA NUNES DE MELO
14266 CARMEN LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA
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13590 CECÍLIA BECKER DE FREITAS PEREIRA
14762 EDUARDA YANARA SOUZA DOS PASSOS
13491 EVELYN KAROLINE S. DE MORAES
15160 GERSON SCHUTTER
15060 JEAN RICHARD ALTMANN
14056 JEFFERSON CAVALHEIRO
13490 JHENIFFER DE LORENA
14389 JOÃO CARLOS OWCZARZAK
14858 JULIO HENRIQUE KARPEN
14472 KÁSSIA APARECIDA ECKEL
14161 KEYLA LIEBEL
14362 LEANDRO WENGRNOVSKI
13541 LUCAS JOSÉ HAU FRANÇA
14645 MARCOS ESCHIAVON
15118 RAFAELA STREIT NEGOSEKI
13638 VANESSA PECINI DA CUNHA
14697 VERIDIANA WORM
15192 WILLIAN DLUGOSZ DOS SANTOS

Professor III - Ciências - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
15111 ALEX DA SILVA
15116 ANDRESSA WENDLER
15242 MARIA ISABEL PAZ
13531 WILSIONE KÖNIG

Professor III - Educação Física - HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
14254 ADENISE DAMIANA RIBOVSKI DA SILVEIRA
13447 ADRIELI RUTHES MAIDL
14607 ALCIMAR LOURENÇO ALVES
13670 ALCIONE TINFLE HACK
13762 ALINE ZIPPERER
14885 ALISSON LUCAS UNGER
13584 ANA LETICIA BAUER
15202 ANELISE NEUMANN
13972 BARBARA CAROLINE DOS ANJOS
14113 BIANCA THAIS RIBAS
14431 BRENON NADOLNY PARTALA
13985 BRUNA FERNANDA NOVAKI WAGNER
13721 BRUNA LAÍS WOJCIECHOVKI
13546 BRUNO LUAN MORO DE OLIVEIRA
13775 BRUNO LUIZ CORREIA
13503 CAMILA SCHELBAUER
15034 CARLA LEVANDOSKI
14418 CIUMARA FURTADO
14399 CLAUDIO DAVID JUNIOR
13451 CRISTINA GREIN XAVIER
14480 DAIANA DE FÁTIMA DA FONSECA
14556 DAIANA HAVRELHUK
15149 DANIELA KOSTECKI
13751 DANIELLE SCHEIGUEL MALINOVSKI
15049 DEBORA MACHOWSKI
13615 DIOMAR MARCOLINO
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14543 DIULIA BATISTA DE SIQUEIRA
14856 EDSON SCHECK
13902 EDUARDO MARTIN PEDRO
14310 EGON HEINZ STÜBER
13593 ELDER RENAN BATISTA
14215 EVERTON BAUER
15198 FÁBIO NICKEL BORTOLI
14063 FELIPE CLENILSON COTOVICZ CARVINHO
13484 FELIPE GUSTAVO PERRONE PROENÇA
14899 FELIPE LEVINSKI
14534 FERNANDA APARECIDA PICKCIUS
13687 FERNANDO FERREIRA KIES
15129 FRANCINE DE FÁTIMA LOTH PEREIRA
14516 GERSON ANDRE PFLANZER
14550 JACKSON LUIZ CORREIA
14597 JANAINA PEREIRA LOPES
14829 JANAINE DOS SANTOS QUILANTE
14352 JANINE SANDRINE BRANDEMBURG
14064 JEFERSON FRAGOSO DE MOURA JÚNIOR
13558 JEFFERSON OSINSKI
13772 JHENNIFER MAYRA NEITZEL PICKCIUS
14604 JONATAN RENATO FERREIRA
14388 JOSÉ LUIS CARVALHO
14703 JULIANA SCHAFACHECK
15120 JULIO CESAR XAVIER
14931 KELVIN SCHAFACHECK
13851 LAUCIANE NENTWIG
14033 LEANDRO EDEMAR VALERIO
13790 LUANE PAES DE SOUZA
14565 LUIS FERNANDO DA SILVA RIBEIRO
14220 MARIA KAROLINE DE OLIVEIRA
14433 MARIANA CAROLINE WESTARB DOS SANTOS
14915 MARINA CRISTINE KRAUSS
14544 MATHEUS DE BRITTO SILVEIRA
14521 MAYARA DE PAULA BARBOSA
13486 MOACIR SABATKE
15224 PATRÍCIA BORBA BASTOS DE ABREU
13645 PAULO DE LIMA
13771 RAFAEL DE OLIVEIRA MACANHAN
13483 RAFAEL MERLIN VERNILLO
14066 ROMÁRIO PETERS
14537 RUBIANE DE LIMA
14702 SILVANA TAIZE STROBEL
13457 SINTYA SCHAFASCHEK
14147 SOFIA MARTINEZ MILTOS
15144 TAILENE PINTO ADAMCESKI
13817 TALITA BATISTA LEITE
14705 THAÍS PACHECO VALÉRIO
15197 THIAGO WOIESAK QUINTINO
13840 TIAGO DOS SANTOS MOREIRA
14909 VANESSA TATIANA RUMPF
14700 WILLIAM FIDENCIO DE ANDRADE
14445 YURI ANDREY SEIDEL
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Professor III - Educação Física - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
14448 CARLA LUANA MIRANDA
14487 CARLOS GABRIEL BAUER
13884 FABIANA HELFENSTEIN
15200 FERNANDA STRACK
14052 GABRIEL VESOLOSKI
13838 GUSTAVO SABATKE
13856 ITAMARA CHAIANE DAMAS MACIEL
14908 JEAN LUCAS DE PAULA CARVALHO
14716 JENIFER DE CAMPOS
15139 LUCIA CRISTINA DE BRITO MAGUIROSKI
13580 MARCO AURELIO WILDNER
14414 NATANIEL FELIPE MARIA
13693 THAYNARA BAKUM FERREIRA DA SILVA
14382 TIAGO DOS SANTOS

Professor III - Ensino Religioso - HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
15156 RONALDO ADRIANO BICHESKI

Professor III - Ensino Religioso - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
13807 ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS
14830 ANTONIO KVITSCHAL NETO
14964 ESTER HILLEBRANDT STOEBERL
15252 FABIANO MERIM
13933 JACKSON ALVES
13813 JÉSSICA PETERS
14940 JORGE LUIS KLEINE
14678 JOSIANE SAIFERT
14032 KAROLAINE MELO LUCAS
14813 MICHELLE MÁRCIA DE ASSUMPÇÃO
15124 SUELI TEREZINHA IANKOVSKI MAIA
14675 THIAGO FELIPE ALVES DA SILVA

Professor III - Geografia - HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
14770 ALVARO PEREIRA DA CUNHA NETO
15061 BRUNO EDUARDO PIAZ
14787 CARLOS JOCINEI SIQUEIRA
14098 DANIELA LILA CARVALHO
14656 DEBORAH HENNING BARRIZON
15069 EVANDRO PEDRO KONKEL
14949 FABIO AQUILES CARVINHO
14728 FRANCISCO WAZNY NETO
14578 GENESIO ROBERTO CAMARGO
14008 GIOVANA DE KARLA REICHARDT KUJV
14378 JÉSSICA APARECIDA WALICKOSKI
14815 JOSELIA JACQUELINE DOS REIS
14054 JULIA STEIDEL
14961 KASSANDRA DOS SANTOS
15207 LUIS FERNANDO ALVES DA SILVEIRA
14729 MARCOS DE OLIVEIRA
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14176 MAYQUEL CAMARGO
14836 PAULLINE WEBER DE CASTILHO GOOD WOGINIACK
14952 ROSEMERI LIS AUESVALT
14823 ROSSANA FRANCIELE VILLA LOBOS RODYCZ
14019 SIRLEI VICENTE DE AMORIM
14189 VIVIANE MANEIRA

Professor III - Geografia - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
13882 ANA GABRIELLI MARTINS
13768 JOCIANE DA SILVA

Professor III - História - HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
13530 ALEXANDRE DEBRUM DOS SANTOS
13433 ARMANDO FAGUNDES
14658 DAVID RODRIGUES RIBEIRO
14428 ELIÉTE SCHUNEMANN DE LIMA
15045 FABIANE KUNZE
13996 FABÍOLA FERNANDES AUGUSTIN
14610 GABRIEL SANTOS BOSSEI
14039 IVANOR BRIZOLLA DO AMARAL
14647 JANELICE KLEMANN
13705 JEFFERSON DE CASTILHO MAIA
14456 JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA
13724 LEYLA SCHREINER
14926 MARCELO JABLESKI
14332 NAPOLEAO MOREIRA DE CASTILHO NETO
13579 NIVALDO ORACZ NETO
13498 RENATA TYMUS ULBIRICH
15257 SABRINA MELLO
14058 SAMUEL FISCHER
14569 SANDRA DE FÁTIMA VANZETTA
14570 THOMAS GRAMS
14601 TIAGO RODRIGO BUENO
14173 VALDIR POLOMANI
14634 VANDERSON CUSTODIO PAES
15267 VIVIANE BRUSKE

Professor III - História - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
13799 CASSIANO PETTRES
14509 DIEICY TAYNARA LISBOA
13958 ELVES CAMARGO DE LIMA
14524 FELIPE SPROTE WEBER
14594 JANAINA PEREIRA
13472 JOICE KRZESINSKI
14003 JOICI CAMILA ULBRICH
14043 LARISSA DE ANDRADE FERNANDES
13878 LUCAS PADILHA OLESKO
13735 LUÍS LEMOS DE JESUS
15015 MARIA EDUARDA SCHWITZKI AUESVALT
13501 MARLENE OLENIK SCHILLER
13563 NAIRA GRASIELE RIBEIRO
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Professor III - Inglês - HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
14373 CLOVIS AMARO DO PRADO
14618 DANIELE FABIANA ERIAS GONTARSKI
15011 ELIZIANE WENGRNOVSKI KRACHINSKI
13901 ÉRIKA APARECIDA PSCHEIDT
14904 IRANI REGINA CANDEO PSCHEIDT
15249 JEFFERSON FERNANDES
13818 JUCEMARA DOS SANTOS MOREIRA
13900 JUSSARA RODRIGUES BELLO WORMSBECKER
14228 PRÍNCELA SANTANA DA CRUZ
14778 RAFAELA CORREA DE FREITAS
14057 ROSSANI ANDREA GREIN OTFINOSKI
15039 VANESSA DEBETERCO PEREIRA

Professor III - Inglês - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
15104 AMANDA GRANZA
13879 BLENDA ARIANE AUERSVALDT PLAUTZ
15258 FLÁVIA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA
13527 LAÍZA VANESSA CARVALHO DOS SANTOS MACEDO
14731 MARINA SCHITZ
15168 MYAYARA MACANHAN
13909 RAFAELA SCHELBAUER WENDT
15151 TIAGO DOS PASSOS

Professor III - Matemática - HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
15165 ALBERTO GONCALVES
13555 ALEXSSANDRA JUCOSKE
15218 ALLAN CARDOSO
14630 ALYCYO JOAO ALVES
15085 AMANDA STEFANY DE CARVALHO
14867 ANDRÉIA UTEMCHOSKI SIMÕES DE OLIVEIRA
15109 ANDREY HENRIQUE DOMINGOS SCHELBAUER
14871 ANTONIO MANOEL DE LIMA
15042 BRUNO KRZESINSKI
13844 CARLOS HENRIQUE MENDES HACKE
14267 CAROLINE WITT GUERBER
15021 CLEIDE APARECIDA SWEIGERT
14029 DIOGO HENRIQUE GONTARSKY
14475 DIONATAN BIALESKI
14187 EDUARDA MARISA AUERSVALDT BREGER
13981 ELIZANGELA MARIA BRAIZ KREPL FUERST
14868 FABIANE HABLE
13922 GABRIELA APARECIDA ZIEZKOWSKI
13519 GUILHERME DE JESUS HACKE
14943 IVONETE ZIPPEL
13975 JULIANA SABATKE SEIDEL
14536 KARIN WICHINHESKI KUSS SCHÜNEMANN
13880 KAROLINE KALISKY
13611 KHARINA SAKAKIBARA MACHADO VILAR
13533 LARA KOBCZINSKI PALHANO
14659 LEDIANE MULLER HILLEBRANDT
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15106 LILIANE WENDT
13748 LUAN FERNANDO SIMETTE
13787 LUCAS KURLAPSKI
14749 LUIZ FERNANDO MEDEIROS DO NASCIMENTO WEINFURTER
14492 MATHEUS SCHOEFFEL
14939 ORIVELTON JOSÉ GREIN
14566 RAFAEL HENNING
15254 REGINA HIRT WITT
14951 RUBIANA GROCHOVSKI
14259 SAMARA APARECIDA MOREIRA ARBIGAUS
15013 SANDRO DE JESUS AGUIAR
14042 TÂNIA OLIVEIRA DO AMARAL
14727 VIVIANE WITT

Professor III - Matemática - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
14934 ARTHUR EMILIO FRANCISCO FERREIRA
15213 DANIEL NIZER
14328 ELCIO EDUARDO PRESTES FERREIRA
13968 EMILIANA STANICHESKI
15125 JAILSON LUIZ BARBOSA
15262 JOSÉ RICARDO ULBRICH
14322 MAURÍCIO MUNHOZ DE CAMARGO
13980 VIVIANE DUARTE TSCHOEKE

Professor III - Português - HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
14614 ADRIANA APARECIDA RIBOVSKI DE OLIVEIRA
14563 ANGELA MARIA WEGRZINOVSKI
14718 ANGELITA WEGRZINOVSKI
13797 ASTRID BACHMANN
13899 BRUNA ANIELE PLANTES DOS ANJOS ANDRADE
15072 CARLOS FELIPE DE CARVALHO
14632 CAROLINE PEREIRA
14334 ELIANA PIRES DOS SANTOS
14710 ELZA REGINA DUARTE
14244 GISELE SCRU FUCHS
13927 JOANITA CÁCIA MORO
14128 JOICE CACHIMARQUE
13688 JULIANA KESSIN
14369 LILIANE MULLER
14653 MARLI ROSANE DOS PASSOS
13689 MAURÍCIO AUGUSTIN
13621 MÔNICA MIRANDA
13635 NEOZELI MARINHESKI
14754 NOELI DE OLIVEIRA GONÇALVES
13965 RAONY PETERS DE AMORIM
13520 RENILDA LOPES PETERS
14893 SEBASTIÃO PETERS.
14415 SILVIA LÉA NEUBURGER
15083 TATIANA APARECIDA NOVAK
14803 TERESA BORGES
14667 THIAGO LILA
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Professor III - Português - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
13710 ALAIN RODRIGO WRUCK
14316 ALYSSON MENDES
13843 ANTONIO DOMINGOS DO NASCIMENTO GAMA
14625 EDUARDA SERGER
14175 GISELE NUNES
15093 GLAUCI APARECIDA PAULO
15148 JACQUELINE CHEROBIN MARTINS
14312 MÔNICA MARIA SALDANHA CARVALHO GELINSKI

Professor III- Música
Nº INSC CANDIDATO
14488 JACKSON LUIZ LOPES
13493 LORENÇO FRAGOSO

Professor III- Música - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
14916 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
14969 ALISON ALBERTI RIBEIRO DA SILVA
14776 RONY KOBCZINSKI
13559 VITOR DANIEL ANTUNES

Professor IV - Prática zootécnicas/Industriais/Gerenciais e Agrícolas - HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
14130 CARLOS ANDRÉ KALINOSKI
14221 DJENIFFER BECKERT
15126 FLÁVIA TATIANE MENGARDA
15043 FRANCIELI KAPLUM
13685 PATRICIA WOJCIEHOVSKI
13587 PAULO ROBERTO MACHADO

Professor IV - Prática zootécnicas/Industriais/Gerenciais e Agrícolas - NÃO HABILITADO
Nº INSC CANDIDATO
14164 LOIZE CECILIA HERZER DE OLIVEIRA
15243 MARCO SEGALLA PRAZERES
15155 PÂMELA AUGUSTIN SCHAFASCHEK

b) Inscrições para vaga reservadas:

Professor I e II – Professor de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental - 1º ao 5º ano das séries iniciais - HABILITADO

Nº INSC CANDIDATO
Desejo participar da vaga especial para PNE.

Status Data Resposta

14928 ADRIELI CRISTIANE PET-
TERS deferido 10/10/2022 21:54 Sim, desejo participar

15157 CRISTIANE WISZNIEIWSKI deferido 12/10/2022 14:36 Sim, desejo participar

14538 LEILA MOREIRA deferido 06/10/2022 15:11 Sim, desejo participar

14264 VERONICA APARECIDA 
KAMERS deferido 03/10/2022 17:09 Sim, desejo participar

Professor I e II – Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano das séries iniciais - NÃO HABILITADO

Nº INSC CANDIDATO
Desejo participar da vaga especial para PNE.

Status Data Resposta

14476 INAIARA APARECIDA VA-
NESKI DE SOUZA deferido 10/10/2022 15:50 Sim, desejo participar
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Professor III - Português - HABILITADO

Nº INSC CANDIDATO
Desejo participar da vaga especial para PNE.

Status Data Resposta

13899 BRUNA ANIELE PLANTES 
DOS ANJOS ANDRADE deferido 27/09/2022 17:00 Sim, desejo participar

c) Condição especial para a realização da prova escrita:

Mafra/SC - Prova objetiva

Professor I e II – Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano das séries iniciais - HABILITADO

Nº INSC CANDIDATO Solicitação Status Solic. Justificativa Solic. Indeferi-
mento

14627 ALESSANDRA PATRICIA 
LOTH WAZNY Condição Especial: Lactante deferido Deferido

15157 CRISTIANE WISZNIEIWSKI
Condição Especial: Outra - 
SURDA PRECISA INTERPRE-
TE DE LIBRAS

deferido Deferido

13586 DEISE MARIA DA ROSA Condição Especial: Lactante deferido Deferido

13481 MARINA ELOINA FRANCO 
DOS SANTOS MÜLLER Condição Especial: Lactante deferido Deferido

15217 PRISCILA PAZ Condição Especial: Lactante deferido Deferido

Professor I e II – Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano das séries iniciais - NÃO HABILITADO

Nº INSC CANDIDATO Solicitação Status Solic. Justificativa Solic. Indeferi-
mento

14204 CAMILE MACHADO Condição Especial: Local de 
fácil acesso deferido Deferido

14924 FERNANDA BATISTA Condição Especial: Lactante deferido Deferido

Professor III - Educação Física - HABILITADO

Nº INSC CANDIDATO Solicitação Status Solic. Justificativa Solic. Indeferi-
mento

13790 LUANE PAES DE SOUZA Condição Especial: Lactante deferido Deferido

Professor III - Geografia - HABILITADO

Nº INSC CANDIDATO Solicitação Status Solic. Justificativa Solic. Indeferi-
mento

14098 DANIELA LILA CARVALHO Condição Especial: Lactante deferido Deferido

Professor III - Português - HABILITADO

Nº INSC CANDIDATO Solicitação Status Solic. Justificativa Solic. Indeferi-
mento

13899 BRUNA ANIELE PLANTES 
DOS ANJOS ANDRADE

Condição Especial: Outra 
- Uso de toalha durante a re-
alização da prova em virtude 
de hiperidrose palmar

deferido Deferido

4. O presente documento entra em vigor na data de sua publicação.

5. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Tubarão/SC, em 19 de outubro de 2022.
EMERSON MAAS
Prefeito
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Major Vieira

Prefeitura

DECRETO N. 2042, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264284

DECRETO N. 2042, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

ADILSON LISCZKOVSKI, Prefeito do Município de Major Vieira, usando de suas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º – Fica TRANSFERIDO o dia do Ponto Facultativo de 28 de outubro de 2022, referente ao dia do servidor público, para o dia 31 de 
outubro de 2022, (segunda-feira), e Facultar o Expediente dia 1ª de novembro de 2022 (terça-feira) nos órgãos e entidades da administra-
ção direta e indireta integrantes do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º – Os órgãos e entidades das áreas de saúde e limpeza pública estabelecerão, no dia mencionado neste Decreto, escala de serviço 
para os servidores, a fim de que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Major Vieira (SC),
13 de outubro de 2022.

ADILSON LISCZKOVSKI
PREFEITO

DECRETO N°. 2040, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264274

DECRETO N°. 2040, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
RETIFICA E RATIFICA O DECRETO N. 1999, DE 15 DE MARÇO DE 2022, QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL URBANO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADILSON LISCZKOVSKI, Prefeito do Município de Major Vieira, no uso de suas atribuições legais e com fulcro nas disposições contidas no 
art. 79, inciso VI da Lei Orgânica:
DECRETA:
Art. 1º. Fica retificado o caput do art. 1º do Decreto n. 1999, de 15 de março de 2022, que a passa a vigorar com a seguinte redação
Art. 1º. Fica aprovado o desmembramento de um terreno urbano com área de área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados) matricu-
lado sob n° 7.457, de propriedade de Roseli de Fátima da Silveira, Eraldo da Silveira e Rogério da Silveira, lote n. 05 (cinco), quadra n° 22, 
do Loteamento Antonio Maron Becil, medindo 20,00 metros de frente, igual medida na liha de fundos e 30,00 metros em ambos os lados, 
localizado a 20 metros da esquina formada pelas Ruas Luis Davet e Estanislau Wojciechowski e confrontando pela frente com a Rua Luis 
Davet, no município de Major Vieira, comarca de Canoinhas, Estado de
Art. 2º. Ficam ratificadas as demais disposições constantes do Decreto n. 1999, de 15 de março de 2022.p
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Major Vieira, SC, 13 de outubro de 2022.
ADILSON LISCZKOVSKI
PREFEITO

DECRETO Nº 2.041, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264280

DECRETO Nº 2.041, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

RETIFICA E RATIFICA O DECRETO N°.1991 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL URBANO E 
DÀ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ADILSON LICZCOVSKI, Prefeito do Município de Major Vieira, no uso de suas atribuições legais e com fulcro nas disposições contidas no 
art.79, inciso VI da Lei Orgânica:

DECRETA:
Art. 1º. Fica retificado o caput artigo 1º do Decreto n° 1.991, de 08 de fevereiro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º. Fica aprovado o desmembramento de um terreno urbano com área de 775,12 m² (setecentos e setenta e cinco metros quadrados) 
matriculado sob nº 19.328, de propriedade de Alceu Grabas, Terezinha dos Santos Grabas, Helsio Edinei Rodrigues e Nanci Terezinha Grabas 
Rodrigues, distanciando 26,80 metros da esquina lado ímpar formada pelas Ruas Pedro Damião de Deus Bueno e Rua Francisco Lucachinski, 
localizado de frente para a Rua Francisco Lucachinski, no Bairro Sol Nascente, Município de Major Vieira, comarca de Canoinhas estado de 
Santa Catarina.
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Art. 2º. Ficam ratificadas as demais disposições do Decreto n. 1991, de 08 de fevereiro de 2022.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Major Vieira, SC, 18 de outubro de 2022.

ADILSON LICZCOVSKI
Prefeito Municipal

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 034.2022
Publicação Nº 4264445

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA/SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 077.2022
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 077.2022; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE MAJOR 
VIEIRA/SC; Valor: R$ 18.305,38 (Dezoito mil, trezentos e cinco reais e trinta e oito centavos); Órgão Gerenciador: Município de Major 
Vieira; Detentor da Ata: ANGELA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS; Origem: Pregão Eletrônico nº 034/2022 Processo Licitatório nº 062/2022; 
Vigência: 12 (doze) meses;

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 078.2022
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 078.2022; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE MAJOR 
VIEIRA/SC; Valor: R$ 833,90 (Oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos); Órgão Gerenciador: Município de Major Vieira; Detentor 
da Ata: FRUTAS E VERDURAS INDIANA LTDA; Origem: Pregão Eletrônico nº 034/2022 Processo Licitatório nº 062/2022; Vigência: 12 (doze) 
meses;

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 079.2022
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 079.2022; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE MAJOR 
VIEIRA/SC; Valor: R$ 14.497,15 (Quatorze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quinze centavos); Órgão Gerenciador: Município de 
Major Vieira; Detentor da Ata: JOICE DE PAULA WOLFF; Origem: Pregão Eletrônico nº 034/2022 Processo Licitatório nº 062/2022; Vigência: 
12 (doze) meses;

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 080.2022
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 080.2022; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE MAJOR 
VIEIRA/SC; Valor: R$ 104.244,30 (Cento e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos); Órgão Gerenciador: Município 
de Major Vieira; Detentor da Ata: LUCIMARE DA SILVA – MARMITAS DA LU; Origem: Pregão Eletrônico nº 034/2022 Processo Licitatório nº 
062/2022; Vigência: 12 (doze) meses;

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081.2022
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 081.2022; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE MAJOR 
VIEIRA/SC; Valor: R$ 26.611,47 (Vinte e seis mil, seiscentos e onze reais e quarenta e sete centavos); Órgão Gerenciador: Município de 
Major Vieira; Detentor da Ata: PAPELARIA SÃO BENTO LTDA; Origem: Pregão Eletrônico nº 034/2022 Processo Licitatório nº 062/2022; 
Vigência: 12 (doze) meses;

Adilson Lisczkovski - Prefeito Municipal de Major Vieira/SC.
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Maracajá

Prefeitura

ATA DE POSSE FASSEMA
Publicação Nº 4263677

Ata de eleição do Presidente, Vice-Presidente e Secretario do Conselho Gestor do Fassema.

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um (16/09/2021), reuniram-se na sala de reuniões da Câmara Municipal 
de Vereadores de Maracajá, às 17 horas, os(as) senhores(as): Diomar de Souza Machado Junior, Cristiane Sant’Ana, Geovana Trevisol, Hel-
der Francisco Loch e Luciane Ronchi Valnier, membros efetivos indicados pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e Assembleia de Servidores, 
para gerir o Conselho Gestor do Fassema (Fundo de Assistência a Saúde do Servidor Público Municipal de Maracajá) conforme determina 
a Lei Complementar n° 29 de 16 de fevereiro de 2012 e Lei Complementar n° 086 de 10 de maio de 2021 em seu art. 13, para deliberar 
sobre a eleição do Presidente, Vice-Presidente e escolha do secretário pelo Presidente eleito. Em atenção ao Art. 1° da Lei Complementar 
n° 86/2021 que altera o art. 13, § 3°, da Lei Complementar n° 29/2012, foi eleito como presidente o senhor Diomar de Souza Machado 
Júnior com 5 votos e como Vice Presidente o senhor Helder Francisco Loch com 5 votos. Como secretária o Presidente eleito escolheu a 
senhora Cristiane Sant’Ana. Como membros ficaram as senhoras Luciane Ronchi Valnier e a Geovana Trevisol. Ficou deferido a participação 
dos Suplentes nas reuniões do Conselho Gestor. Os membros em seus respectivos cargos ficam automaticamente empossados. A vigência 
deste novo Conselho Gestor é de quatro anos, sendo de: 16/09/2021 à 16/09/2025. Encaminha-se cópia desta ata ao Poder Executivo para 
a formalização da nomeação dos membros nos cargos eleitos através de Ato do Prefeito Municipal. Após lavrada a Ata, os eleitos assumem 
imediatamente os respectivos cargos. Ato contínuo foi deliberado sobre a compra de um aparelho de celular com chip para o Fassema, sen-
do autorizado esta compra por unanimidade, pelo melhor preço, mediante apresentação de três orçamentos. Nada mais havendo a tratar, 
eu Cristiane Sant’Ana, Secretária, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os presentes.

Diomar de Souza Machado Junior Helder Francisco Loch

Cristiane Sant’Ana Luciane Ronchi Valnier

Geovana Trevisol

PORTARIA 183/2022
Publicação Nº 4264142

PORTARIA Nº 183 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA A PEDIDO A CONSELHEIRA TUTELAR RAQUEL RUTE DOS SANTOS .

ANIBAL BRAMBILA, Prefeito municipal de Maracajá, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com Oficio nº 006/2022 do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA,

RESOLVE
Art. 1° - Exonerar a pedido a Conselheira tutelar, RAQUEL RUTE DOS SANTOS, inscrita no CPF sob nº 095687859-81, nascida em 29/05/1994, 
a partir de 17 de outubro de 2022, conforme oficio 006/2022 .
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Maracajá, em 17 de Outubro de 2022.

ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria de Administração Municipal, em 17 de Outubro de 2022.

REJANE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração
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CONTRATO AST.Nº 217/2022
Publicação Nº 4264159

 

 
 
                                                       CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 217/2022. 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE MARACAJÁ E  ANA CAROLINA FARIAS DE SOUZA COM BASE EM 
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL (ART. 37, IX, DA CF/88) E ART. 10 DA LEI Nº 985/2014, 
EM CONCORDÂNCIA COM O EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2022 E EM 
CONFORMIDADE COM O TAC (IC Nº 06.2009.00004852-8). 
 

Pelo presente instrumento, o Município de Maracajá, com sede à Av. Getúlio Vargas, nº 530, neste município, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 82.915.026/0001-24, representado por seu Prefeito Municipal , Anibal Brambila, CPF nº  274.841.906-59, 
Carteira de identidade nº 5.045.998, a seguir denominado CONTRATANTE e ANA CAROLINA FARIAS DE SOUZA, solteiro(a), 
portador(a) do CPF nº 105.349.839-01, Carteira de Identidade nº 6960795, residente e domiciliado(a) no Município de 
MARACAJÁ/SC, doravante identificado simplesmente por CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato mediante as 
cláusulas e condições seguntes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, especificamente na 
prestação de serviços no cargo de Técnica de Enfermagem - ACT, com carga horária de 40 horas semanais, devidamente 
comprovada pelos meios utilizados para apuração e controle de freqüência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas decorrentes da contratação de pessoal de que trata o presente Contrato, correrão a conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento municipal, respeitando o limite de gastos com pessoal estabelecidos na Lei Complementar nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
O presente contrato vigorará a partir de 18 de Outubro  de 2022 e terá vigência de 30 ( trinta) dias. 
Parágrafo único: Fica garantido a possibilidade de prorrogação deste contrato de acordo com a necessidade da Secretaria de 
Saúde. O presente contrato vigorará a partir de 18 de Outubro de 2022, com prazo máximo até 28 de Fevereiro de 2023, em cujo 
término será o mesmo extinto, independentemente de quaisquer interrupções ou suspensões. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES 
O Contratado exercerá as atribuições inerentes a função, compromentendo-se a executar outras tarefas previstas no sistema a 
critério da chefia imediata, conforme normas e regulamentos estabelecidos pela Administração Municipal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DEVERES 
O Contratado se compromete a desempenhar suas atribuições com atenção aos seguintes deveres: 

a) Ter conduta ilibada; 
b) Cultivar assiduidade e pontualidade no trabalho; 
c)      Cumprir as ordens superiores, salvo se ilegais; 
d) Haver-se, em relação aos companheiros de trabalho, com espírito de cooperação e solidariedade; 
e) Tratar os administrados com urbanidade e sem preferências; 
f)      Frequentar os cursos legalmente instituídos para seu aprimoramento; 
g) Aplicar; com constantes atualizações os processos de educação e aprendizagem que lhe forem transmitidos em 

decorrência de suas funções; 
h) Apresentar-se decentemente trajado; 
i)      Comparecer às comemorações cívicas e participar das atividades extracurriculares; 
j)      Levar ao conhecimento da autoridade superior competente as irregularidades de que tiver conhecimento em razão da 

função; 
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CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO 
Pelo serviço acima mencionado e prestado, o Contratado receberá como retribuição pelos serviços prestados a quantia de R$ 
1.976,58 (Hum mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) mensais, pagos em moeda corrente 
nacional, até o 5º dia útil de cada mês subseqüente, acrescido das vantagens e adicionais que sejam inerentes a função exercida. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DISCIPLINAR 
O Contratado se obriga a cumprir com disciplina, zelo, dedicação, competência, as determinações do Contratante, respondendo 
civil, penal e administrativamente por ações dolosas, ou que configurem negligência. 
Parágrafo Único – Constatada a falta e a lesão ao interesse público, o contrato será rescindido, assegurando-se, contudo, ao 
Contratado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO 
O presente contrato extinguir-se-á na data prevista para o seu término, ou de sua prorrogação, sem qualquer indenização, podendo 
ser rescindido a qualquer tempo nas seguintes condições: 
I - Qualquer das partes que desejar, antes de seu término previsto na cláusula terceira, mediante comunicação a outra com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
II - Sumariamente pelo Contratante, sem que ao Contratado caiba qualquer reparação pecuniária, exceto os dias trabalhados até 
então, se o Contratado incidir em qualquer das faltas arroladas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais puníveis com a 
pena de demissão. 
III – Pelo Contratado, com direito à indenização no valor equivalente a um mês de remuneração a que teria direito, quando não 
cumprir o Contratante as obrigações do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
É lícito ao CONTRATANTE aplicar as penalidades ao Contratado, nos casos e termos previstos na Lei Municipal que disciplina o 
regime jurídico dos servidores municipais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Araranguá para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato que não 
puderem ser resolvidas pelos meios administrativos. 
 
Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma que após lido, conferido 
e achado conforme, vai assinado pelas partes. 

 
Maracajá/SC, 18 de Outubro de 2022. 

 
 
__________________________ 
              ANIBAL BRAMBILA 
               Prefeito Municipal  

        ______________________________              
       ANA CAROLINA FARIAS DE SOUZA 

  
  
  
Testemunhas 
 
__________________________ 
    Vladimir Borges Bitencourt 
    CPF 518.435.289-91 

      
       _______________________________ 
            Rejane Pereira dos Santos 
            CPF 010.115.359-71 
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PORTARIA 184/2022
Publicação Nº 4264152

 

                
PORTARIA Nº 184 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.  
 
EXONERA A SERVIDORA PATRICIA CARDOSO DE SOUZA.  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARACAJÁ, no uso das atribuições que 

lhe confere a Lei Municipal nº 914/2012, 
  
RESOLVE:  
 
Art. 1º- Exonerar a pedido a partir de 18 de Outubro de 2022, a servidora, 

ocupante do cargo de Auxiliar de Agente Administrativo-ACT- Mat.2889, CPF 088.803.209-98, 
nascida em 25/02/1993.  

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

Administrativo de Serviço Temporário nº 142 de 09/06/2021.  
 
Prefeitura Municipal de Maracajá, em 18 de outubro de 2022.  
 
Anibal Brambila  
Prefeito Municipal  
 
Registrada e publicada a presente Portaria na Secretaria de Administração 

municipal, em 18 de outubro de 2022. 
 
 Rejane Pereira dos Santos 
 Secretária de Administração 
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PORTARIA 185/2022
Publicação Nº 4264164

 

                
PORTARIA Nº 185 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.  
 
EXONERA A SERVIDORA CAMILA DE MEDEIROS.  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARACAJÁ, no uso das atribuições que 

lhe confere a Lei Municipal nº 914/2012, 
  
RESOLVE:  
 
Art. 1º- Exonerar a pedido a partir de 19 de Outubro de 2022, a servidora, 

ocupante do cargo de Servente de Escola-ACT- Mat.3153, CPF 107.856.469-81, nascida em 
12/05/1997.  

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

Administrativo de Serviço Temporário nº 185 de 05/07/2022.  
 
Prefeitura Municipal de Maracajá, em 19 de outubro de 2022.  
 
Anibal Brambila  
Prefeito Municipal  
 
 
Registrada e publicada a presente Portaria na Secretaria de Administração 

municipal, em 19 de outubro de 2022. 
 
 Rejane Pereira dos Santos 
 Secretária de Administração 
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Marema

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022 - TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA Nº 007/2022

Publicação Nº 4264292

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5D7F687D2BC01D25FB59E93A8E5D05A6B5581300
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022
TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 007/2022

O Município de Marema – SC comunica que se encontra aberto o processo licitatório para Contratação de empresa especializada para 
Construção, pelo sistema de empreitada global, Contratação de empresa especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica, drenagem 
e meio fio na Rua Júlio de Castilho, no Município de Marema, conforme Transferência Especial, processo SCC00007133/2022, publicada 
através da Portaria nº 189/2022, de 11 de maio de 2022 da Secretaria de Estado da Fazendo de Santa Catarina.
Os envelopes de documentação e da proposta deverão ser entregues até às 13h30min do dia 08 de outubro de 2022, procedendo à abertura 
às 13h:45min do mesmo dia.
O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site www.marema.sc.gov.br maiores informações poderão ser obtidas junto à sede do 
Município de Marema - SC, sito à Rua José Gaspari nº 69, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira.

Marema - SC, 20 de outubro de 2022.

MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal

DECRETO N. 0266-2022 -CLEOMAR FERRAZ AVALIAÇÃO
Publicação Nº 4263375

DECRETO Nº 0266/2022
DE 19/10/2022
HOMOLOGA AVALIAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CLEOMAR FERRAZ EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NO SEMESTRE RELATIVO AO 
PERIODO 14/04/2022 A 13/10/2022 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURI DAL BELLO, Prefeito do Município de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o Art. 64 inc. VI da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA

Art. 1º - Homologar a avaliação funcional do Servidor Público Municipal CLEOMAR FERRAZ com carga horária de 40 horas semanais, no 
cargo de Vigia em função da pontuação recebida, considerando APROVADO no semestre relativo ao período de 14/04/2022 A 13/10/2022, 
5ª AVALIAÇÃO.

Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 19 de outubro de 2022.

MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra e local de costume.

DECRETO N. 0268-2022- SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Publicação Nº 4264021

DECRETO Nº 268/2022
De 20/10/2022

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MAREMA-SC NAS AFETADAS POR TEMPESTA-
DE LOCAL/CONVECTIVA – CHUVAS INTENSAS (COBRADE 1.3.2.1.4], CONFORME A PORTARIA N° 260, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2022, DO 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
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MAURI DAL BELLO, Prefeito Municipal do Município de Marema, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 64, inc. VI, da Lei Orgânica 
do Município, e pelo [Inciso VII do Art. 7º / Inciso VI do artigo 8º] da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012.

CONSIDERANDO, que compete ao Município à preservação do bem-estar da população e das atividades socioeconômicas das regiões atingi-
das por eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, combater 
situações emergenciais;

CONSIDERANDO, que a intensa chuva que atingiu o Município no período de outubro de 2022, a qual foi de grande escala, resultando em 
danos e prejuízos, aos munícipes, em especial a inundação de residências, instalações agrícolas e destruição de estradas e acesso a pro-
priedades;

CONSIDERANDO, que concorre como critérios agravantes da situação de anormalidade a previsão de recorrência de precipitações pluviomé-
tricas de grande monta até o fim do mês em curso, bem como, a vulnerabilidade da população local e do cenário afetado, em decorrência 
da intensa chuva;

CONSIDERANDO como consequência deste desastre;

CONSIDERANDO a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, para que seja procedido auxílio aos que necessitam, ante a ava-
liação que quantificou o desastre e os danos;

CONSIDERANDO como critérios de agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário, da população afetada, 
principalmente nos bairros e interior do município, com a enchente;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer uma situação jurídica especial que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO a competência concorrente de União, Estados e Municípios para o planejamento e execução da Política Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil, nos termos do art. 4º, inc. I da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012;

CONSIDERANDO os termos do art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe sobre as hipóteses de dispensa de 
licitação nos casos de emergência e calamidade pública;

CONSIDERANDO que a fundamentação deste ato, com o detalhamento do desastre, consta em Parecer Técnico do(a) da responsável Defesa 
Civil do município de Marema-SC, favorável à declaração da situação de anormalidade, conforme disposto no inciso IV do Art. 9º da Portaria 
nº 260, de 02 de fevereiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional e Instrução Normativa nº 02, de 30 de outubro de 2019, 
da Defesa Civil de Santa Catarina;

CONSIDERANDO - Que da consequência dos danos humanos, materiais e ambientais além de prejuízos econômicos e sociais expressivos, a 
situação de normalidade precisa ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local e complementados com o aporte de recursos 
dos demais entes federativos;

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a(o) Situação de Emergência Pública nas áreas do município, registradas no Formulário de Informações do Desastre 
– FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como [desastre – COBRADE 1.3.2.1.4], 
conforme o anexo da Portaria nº 260/MDR/2022.

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do(a) COMPDEC do município, nas ações 
de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para reforçar as ações de resposta 
ao desastre, com o objetivo de assistir a população afetada pelo desastre, sob a coordenação do(a) COMPDEC do município.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas 
e os agentes de proteção e defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:
I – adentrar em residências para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente de proteção e defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, 
relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de 
desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco de desastre.
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas 
em áreas inseguras.
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de 
reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º. Com fulcro no Inciso VIII do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo das disposições da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LC 101/2000), é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%25252014.133-2021?OpenDocument%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1666278723932739%26amp;usg%3DAOvVaw2uQnBiGPKVaeHHk9HbAt3S&sa=D&source=docs&ust=1666278723941682&usg=AOvVaw1MLWa0l0Iq8oYXffkwQEkc
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atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, 
contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de 
empresa já contratada com base no disposto no citado inciso.

Art. 7º. Este Decreto tem validade POR 180 (cento e oitenta)] dias e entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revoga-se disposições em contrário em especial o decreto 268/2022, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, em 20 de outubro de 2022.

MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 053/2022 - GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4264479

Lei Complementar nº053/2022
De 04 de outubro de 2022

“DISPÕE SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E ESTABELECE CRITÉRIOS TÉCNICOS, DE MÉRITO E DE 
DESEMPENHO E A PARTICPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR PARA A ESCOLHA AO CARGO DE DIRETOR(A) DE ESCOLA DO MUNICIPIO 
DE MAREMA/SC E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

MAURI DALL BELLO, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos habitantes 
do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e eu SANCIONO a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 1º - A presente lei institui a gestão democrática do ensino público municipal de MAREMA/SC, em conformidade com as seguintes leis:
a) Constituição Federal, art. 206, inciso VI;
b) Lei nº. 9.394/96 – LDB;
c) Lei Orgânica do município de MAREMA/SC;
d) Lei n. 1074/2015 de 17/06/2015 – Plano Municipal de Educação de Marema/SC, item 9-Gestão democrática

Art. 2º - A Gestão Democrática do Ensino Público Municipal será exercida, na forma desta lei, com vista à observância dos seguintes prin-
cípios:
I - elaboração do Plano de Gestão da Escola - PGE pelo proponente;
II - participação da comunidade escolar em órgãos escolares na escolha do Plano de Gestão da Escola - PGE na unidade escolar a qual faça 
parte;
III - transparência e ética nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros;
IV - participação dos pais e alunos na vivência da proposta pedagógica da escola;
V - respeito aos mecanismos de supervisão da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
VI - cumprimento da proposta curricular (programa de ensino) pelo coletivo de educadores da rede, em consonância com a Secretaria de 
Educação, Cultura e Esporte.
VII - atenção aos projetos especiais definidos pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
VIII - responsabilização pelos resultados da escola e dos alunos;
IX - compromisso com as metas estabelecidas pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
X - conhecimento e respeito às normas municipais, estaduais e federais;

XI - cumprimento da carga horária prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos 
e 800 (oitocentas) horas/ano;
XII - conhecimento e respeito aos mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação dos resultados da escola, estabelecida pela Se-
cretaria de Educação, Cultura e Esporte para a Rede de Ensino;
XIII - reconhecimento da escola como integrante de uma Rede Municipal de Ensino com foco no sucesso do aluno e comprometimento com 
os resultados.
Parágrafo único. Integram a comunidade escolar os alunos, seus pais ou responsáveis, os profissionais da educação e demais servidores 
em exercício na unidade escolar.

Art. 3º - As unidades municipais de ensino contam, na sua estrutura e organização, com colegiado de que participam o Diretor da escola e 
representantes da comunidade escolar.

Art. 4º - A designação dos Diretores escolares ocorrerá por meio de seleção, mediante critérios de competência técnica, na forma prevista 
na presente lei.
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CAPÍTULO II
DA GESTÃO DA UNIDADE ESCOLAR

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º - A gestão das unidades escolares será exercida por:
I – direção (gestão escolar)
II - colegiado constituído pela Associação de Pais e Professores - APP e Conselho Municipal de Educação.
III- Equipe técnica administrativa.

Art. 6º - A autonomia da gestão administrativa dos estabelecimentos de ensino será assegurada:
I - pelo provimento dos cargos dos diretores escolares, através do processo seletivo por critério de competência técnico-pedagógica, parti-
cipação da comunidade escolar e pelo executivo municipal, na forma prevista na presente lei;
II - pela garantia de participação dos segmentos da comunidade escolar por meio do colegiado;
III - pela avaliação de desempenho anual dos dirigentes escolares;
IV - pela destituição do Diretor, na forma regulamentada nesta lei.

Seção II
DOS DIRETORES

Art. 7º - A gestão das unidades escolares Núcleo Escolar Municipal e CEIM Portinha do Futuro do município de Marema/SC, será exercida 
por 01 (um) Diretor de escola.

Art. 8º - São atribuições do Diretor, além das constantes na lei 048/2018.

I - Representar a unidade escolar, responsabilizando-se pelo seu adequado funcionamento e pelos resultados dos alunos;
II - Coordenar a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Público Pedagógico - PPP, do Plano de Gestão da Escola - PGE, observadas 
as determinações da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
III - Submeter ao Conselho de Educação, para aprovação, do Plano de gestão da Escola - PGE de sua escola;
IV - Submeter ao Conselho de Educação e à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, no final do ano letivo, o relatório de atividades, 
tendo como referência o Plano de Gestão da Escola - PGE, nele incluídos as respectivas prestações de contas, os dados de avaliação externa 
e interna e as propostas visando à melhoria da qualidade do ensino e das condições de funcionamento da escola;
V - manter arquivados, em dia e à disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, o Plano Político Pedagógico - PPP, o Regimento/
Estatuto do Conselho de Educação e o Plano de Gestão da Escola - PGE;
VI - organizar o quadro de pessoal da escola respeitadas as determinações da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, mantendo o ca-
dastro atualizado, assim como os registros dos servidores lotados no estabelecimento;
VII - manter atualizado os bens públicos no patrimônio, zelando por sua conservação, em conjunto com todos os segmentos da comunidade 
escolar;
VIII - acompanhar diariamente a frequência de alunos e professores, comunicando aos pais, quando a ausência do aluno for superior a 5 
(cinco) dias letivos consecutivos ou 7 (sete) dias intercalados, a fim de assegurar a frequência diária dos alunos à escola e, sempre que 
configurar omissão dos pais ou responsáveis, adotar as medidas constantes no Plano Político Pedagógico - PPP;
IX - garantir a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos;
X - fornecer as informações requeridas pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, bem como dados referentes ao Censo Escolar, 
observando os prazos estabelecidos;
XI - estimular o envolvimento dos pais, da comunidade, de voluntários e parceiros que contribuam para a melhoria do ambiente escolar, 
do atendimento aos alunos e da qualidade de ensino, bem como o desenvolvimento de iniciativas que envolvam os alunos dentro e fora do 
estabelecimento escolar;
XII - implementar e assegurar condições de funcionamento para a Associação de Pais e Professores - APP e Conselho de Educação;
XIII - garantir o pleno funcionamento da Unidade Escolar, visando a melhoria contínua do padrão de qualidade de ensino, aplicando e utili-
zando os recursos disponíveis com adequação e racionalidade;
XIV - responder, nos termos da legislação pertinente, por todos os atos e omissões no exercício desta função, sujeitando-se à fiscalização 
dos órgãos de controle interno e externo;
XV - gerenciar recursos humanos, financeiros, bens móveis e imóveis e valores pelos quais a escola responda ou que, em nome desta, 
assuma obrigação de natureza pecuniária;
XVI - manter registro e controle das despesas realizadas pela escola;
XVII - divulgar mensalmente, de comum acordo com a Associação de Pais e Professores - APP e Conselho de Educação, a movimentação 
financeira da escola.

Parágrafo único. A Secretaria de Educação, Cultura E Esporte estabelecerá normas pertinentes à administração dos estabelecimentos de 
ensino, cabendo ao dirigente escolar zelar por seu fiel cumprimento.

Art. 9º - A autonomia da gestão pedagógica será assegurada:
I - pelo cumprimento da legislação pertinente, incluindo orientações curriculares, metas e diretrizes emanadas da Secretaria de Educação 
e Cultura;
II - pela atualização anual do Plano de Gestão da Escola - PGE;
III - pela utilização de teorias, métodos e procedimentos pedagógicos aplicados às condições de seus educandos e que resultem em maior 
eficácia e qualidade na execução dos objetivos educacionais, bem como na determinação de critérios para formação de turmas, de acordo 
com orientações e normas da Secretaria de Educação e Cultura;
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IV - pela aplicação de testes de avaliação externa, sem prejuízo de outros mecanismos implementados pela escola.

Art. 10º - As ações do Plano de Gestão da Escola - PGE referentes às áreas administrativa, financeira e pedagógica serão elaboradas em 
consonância com as diretrizes educacionais da Secretaria de Educação e Cultura e com as especificidades da comunidade escolar.

Art. 11º - Os dirigentes escolares terão seus desempenhos avaliados segundo os critérios e procedimentos regulamentados em norma 
própria.

Art. 12º - O Projeto Político Pedagógico - PPP - instrumento de autonomia da Escola - é o documento específico que contêm todas as nor-
mas, deliberações administrativas, e as relações entre alunos, professores, direção, demais servidores e pais.
§ 1º Cabe à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes estabelecer as diretrizes para elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP, in-
cluindo regras básicas e comuns às unidades escolares, explicitando os direitos e deveres dos alunos, dos professores, dos pais e dos demais 
servidores, bem como, de normas disciplinares, das funções do colegiado, de avaliação externa e deveres do Diretor.
§ 2º Cabe à Escola, respeitado o âmbito de sua autonomia, elaborar o seu Projeto Político Pedagógico - PPP, inserindo regras locais adequa-
das à realidade da comunidade e dos alunos.

CAPÍTULO III
DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

Art. 13º - O processo de seleção dos candidatos a diretores escolares da Rede Municipal de Ensino terá por objetivo a aferição da com-
petência técnico-pedagógica dos mesmos e contará com a participação da comunidade escolar, representada pela Associação de Pais e 
Professores - APP e Conselho de Educação.

Seção I
DOS CRITÉRIOS

Art. 14º - São requisitos para se candidatar:
I - ter um mínimo de 03 (três) anos de exercício profissional na Rede Municipal de Ensino, como professor efetivo, graduado em curso 
superior, em área do Magistério;
II - não ter praticado ato que desabone a sua conduta profissional, comprovado mediante declaração emitida pelo Setor de Pessoal do 
município de Marema/SC;
III - optar expressamente pela dedicação exclusiva no período diurno, assinando termo de compromisso;
IV- Estar em efetivo exercício na rede municipal de ensino.
V- não esteja no cumprimento de estágio probatório;
VI - não possuir faltas injustificadas nos últimos 02 (dois) anos que antecederam a inscrição do plano de gestão escolar.
VI – Ser residente no município de Marema/SC
VII- Dispor de carga horária de 40 horas semanais com dedicação a escola.
VIII- Ter no mínimo 80 horas de curso de Gestão Escolar, realizados até 02 (dois) anos antes da apresentação do Plano de Gestão com 
certificados por órgão competentes.

Art. 15º - A inscrição do candidato deverá ser realizada na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, mediante apresentação de ficha 
própria de inscrição, da comprovação dos requisitos exigidos na presente lei e da apresentação do plano de gestão da unidade escolar que 
contemple a forma de gerir a administração financeira, a coordenação pedagógica durante o período.
§ 1º Todo o processo, referente à escolha dos candidatos, será devidamente registrado em livro ATA da unidade escolar.
§ 2º A relação nominal dos candidatos será divulgada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
§ 3º Os prazos e demais informações adicionais serão definidas em edital de candidatos.

Parágrafo único: Os profissionais da educação poderão se inscrever em apenas uma unidade escolar.

Seção II
DA AFERIÇÃO POR COMPETÊNCIA TÉCNICA

Art. 16º - O candidato a Diretor será avaliado por comissão especialmente designada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, que 
verificará a competência Técnico-Pedagógica e Habilidades Gerenciais, mediante análise do plano de desenvolvimento escola e comprova-
ção de títulos conforme tabela abaixo:

PGE e Títulos Comprovantes exigidos Pontuação Máxima
PGE (plano de gestão escolar) Plano elaborado e entrega a comissão avaliadora 5,0
Especialização na área da educação Cópia do certificado de especialização 2,0
Mestrado/Doutorado Cópia do Certificado de Mestre/Doutor 2,0
Curso na área de Gestão mínimo 80 horas Cópia do certificado do curso 1,0

Seção III
DA COMISSÃO AVALIADORA

Art. 17º - A comissão avaliadora, responsável por avaliar o desenvolvimento do projeto de acordo com a realidade escolar e atuação profis-
sional, bem como, a comprovação dos títulos, será formada:
a) 2 integrantes da Secretaria de Educação, cultura e Esporte,
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b) 2 representantes de pais e 2 profissionais de educação efetivos, da Associação de Pais e Professores-APP,
c) 2 representantes de pais e 2 professores efetivos do Conselho Municipal de Educação.
d) 2 representante do conselho escolar

Art. 18º - A representação da APP e conselho escolar de cada unidade será escolhida através de eleições diretas entre os membros, respei-
tando a garantia de 2 pais de alunos/comunidade e 2 profissionais de educação e professor efetivo por cada órgão.

Art. 19º - Não havendo número suficiente de professores(as) dentro dos órgãos, deverá acontecer eleição direta entre os professores efe-
tivos para escolha dos faltantes conforme art. 18;

Art. 20. Não poderá participar da comissão avaliadora os profissionais candidatos.

Seção IV
DO PLANO DE GESTÃO DA ESCOLA - PGE

Art. 21º - O candidato elaborará o Plano de Gestão da Escola - PGE, nas áreas administrativa, financeira e pedagógica, em consonância com 
a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
§ 1º O Plano de Gestão da Escola - PGE deve estabelecer, calendário escolar, plano de matrícula, mecanismo de diagnóstico de novos alunos 
e critérios de formação de turmas ("enturmação"), número de alunos por turma, processo de avaliação quantitativa e qualitativa, recupe-
ração e promoção e ainda:
a) a identificação da escola;
b) diagnóstico da situação atual da escola;
c) a missão e a visão;
d) os objetivos, as metas e as ações;
e) o plano financeiro.
§ 2º O(a) candidato(a) deverá elaborar o PGE- Plano de Gestão Escolar e entregar no dia da inscrição.

Art. 22º - Cabe ao Diretor zelar pelo bom uso e manutenção das instalações físicas, equipamentos, acervo bibliográfico e salas de informá-
tica pedagógica da escola.

Art. 23º - Cabe ao Diretor supervisionar os atos e assinar todos os documentos relativos à vida escolar.

Art. 24º - Cabe ao Diretor solicitar a realização de pequenos concertos e ou obras de reforma e ampliação da unidade escolar, devidamente 
justificadas, encaminhando o pedido à Secretaria de Educação e Cultura para providências de comprometimento, cabendo-lhe o Cogeren-
ciamento da execução, comunicando eventuais irregularidades.

Art. 25º - Cabe ao Diretor coordenar e controlar o uso racional dos insumos básicos, inclusive água, energia elétrica, telefone.

Sessão V
DA DESIGNAÇÃO

Art. 26º - Cabe ao Prefeito Municipal a designação e nomeação dos Diretores de Unidade Escolar do Município de Marema/SC, através da 
ordem de classificação, ou seja, quem obtiver a melhor pontuação.

Art. 27º - No ato da designação, o Diretor assinará termo de compromisso junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, comprome-
tendo-se a exercer com eficácia e eficiência as atribuições específicas da função, responsabilizando-se:
I - pela aprendizagem dos alunos;
II - pelo cumprimento de, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos e 800 (oitocentas) horas anuais e pelo Programa de Ensino;

III - pelo cumprimento das diretrizes emanadas da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

Art. 28º - O Diretor(a) poderá permanecer na função por 04 (quatro) anos, podendo participar de uma nova escolha e permanecer por igual 
período. A dispensa do Diretor poderá ocorrer nos seguintes casos:
I - Insuficiência de desempenho, constatada através da avaliação anual realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte;
II - Infração aos princípios da Administração Pública, ou a quaisquer obrigações legais decorrentes do exercício de sua função pública;
III - descumprimento do termo de compromisso por ele assinado.

CAPÍTULO IV
DOS MECANISMOS DE SUPERVISÃO DAS ESCOLAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Art. 29º - O executivo municipal designará servidor para ocupara função de diretor escolar onde houver, nas seguintes hipóteses:
I- Inexistência de candidatos inscritos;
II- Vacância;
III- Na criação de nova instituição de ensino.

Art. 30º - A vacância se dará por exoneração, aposentadoria, falecimento ou dispensa motivada da função assegurando o direito de defesa.
Parágrafo único: O diretor escolar responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições conforme disposto 
em lei.
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Art 31º - O diretor juntamente com o corpo docente deverá implementar as estratégias a serem usadas com os alunos de rendimento não 
satisfatório a fim de avaliar o bom desempenho escolar de todos.
Art. 32º - Compete ao diretor avaliar o desempenho e habilidades dos professores informando a secretaria de educação por escrito.

Art. 33º - A supervisão das escolas pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte será exercida por meio dos Técnicos que têm como fun-
ção apoiar, fortalecer e desenvolver mecanismos de responsabilização nas unidades escolares visando a melhoria da qualidade do ensino, 
além de ser o elo da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte com as escolas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34º - Para as Unidades onde não houver candidato(a) para os cargos, os mesmos serão de livre nomeação do Prefeito.

Art. 35º - O(a) candidato(a) que não atender os critérios estabelecidos na presente lei e no edital será automaticamente eliminado(a) do 
processo de escolha.

Art. 36º - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos ou outros constatados em qualquer fase do processo de escolha, 
verificados a qualquer tempo, ainda que posterior a nomeação, acarretará na eliminação do(a)candidato(a).

Art.37º - Não será permitido qualquer tipo de campanha eleitoral ou congêneres anterior ou durante o de qualificação sendo tal conduta 
causa suficiente para indeferimento de inscrição ou a exclusão do servidor faltoso, em deliberação da comissão.

Art.38º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Marema/SC, dia 04 de outubro de 2022

MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Identificação do candidato

Nome:__________________________________________________Data Nasc:___/___/____
Endereço residencial:________________________________ Bairro:____________________ Cida-
de:__________________________________________ Telefone:___________________
Email: _____________________________________________________________________

Experiência Profissional
Tempo no Magistério:_________________________________________________________
Tempo na Gestão escolar: ______________________________________________________
Cargo Efetivo de professor(a): Sim ( ) Não ( )
Cargo Pretendido: ( ) Diretor(a)

Justificativa: Desenvolva uma justificativa apontando o motivo pelo qual você quer ser um diretor(a).

ANEXO II
COMISSÃO AVALIATIVA – MEMBROS
Candidato(a):________________________________________________________________
Cargo Pretendido:____________________________________________________________
Unidade pretendida:__________________________________________________________

Comissão Avaliativa Nome Assinatura

Secretaria de Educação
1 representante

1 representante
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APP

1 professor ou 1 profissional de 
educação

1 professor ou 1 profissional de 
educação

1 representante de pais

1 representante de pais

Conselho Municipal de Educação

1 professor

1 professor

1 representante de pais

1 representante de pais

ANEXO III
FICHA DE PONTUAÇÃO FINAL

Candidato(a):________________________________________________________________
Cargo Pretendido:____________________________________________________________

Título Comprovantes Exigidos Pontuação

PDE (Plano de desenvolvimento da 
Escola) Plano descrito entregue à comissão avaliadora

Especialização na área da Educação Cópia do diploma de especialização

Mestrado/doutorado Cópia do diploma de Mestre/Doutor

Curso na área de gestão Cópia do certificado do curso

Pontuação Final

LEI Nº1274/2022- ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
Publicação Nº 4264349

LEI Nº 1.274/2022
De 18 de Outubro de 2022.
ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURI DALL BELLO, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos habitantes 
do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1°- Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, referente recursos ordinários e vinculados , para uso 
junto a Secretaria do Fundo Municipal de Saúde de Marema, Secretaria de Educação Educação, Secretaria de administração, Secretaria do 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria do Fundo Municipal De Assistência Social, no valor de 
até R$ 4.108.720,33 (Quatro milhões, cento e oito mil, setecentos e vinte reais e trinta e três centavos).

Código Secretaria/departamento
12.001 Fundo Municipal de saúde de Marema
Funcional Proj./ativ. Descrição

2.057 Manut. Das Atividades da Saúde

Modalidade Fonte Dotação
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33.93.00.00 0102 REDUZIDO 7 200.000,00

Código Secretaria/departamento
04.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura E Esportes
Funcional Proj./ativ. Descrição

2.035 Manut. Da Merenda Escolar

Modalidade Fonte Dotação

33.90.00.00 0100 REDUZIDO 33 40.000,00

Código Secretaria/departamento
04.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura E Esportes
Funcional Proj./ativ. Descrição

2.036 Manut. Das Atividades do Ensino Fundamental

Modalidade Fonte Dotação

31.90.00.00 0118 REDUZIDO 19 200.000,00
31.90.00.00 0101 REDUZIDO 19 100.000,00
33.90.00.00 0101 REDUZIDO 20 200.000,00
44.90.00.00 0101 REDUZIDO 21 40.000,00

Código Secretaria/departamento
04.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura E Esportes
Funcional Proj./ativ. Descrição

2.041 Manut. Da Educação Infantil- Creches

Modalidade Fonte Dotação

31.90.00.00 0118 REDUZIDO 27 180.000,00
33.90.00.00 0101 REDUZIDO 28 82.000,00

Código Secretaria/departamento
04.002 Secretaria Municipal de Educação, Cultura E Esportes
Funcional Proj./ativ. Descrição

2.043 Manut. Da Atividades Culturais

Modalidade Fonte Dotação

33.90.00.00 0100 REDUZIDO 34 100.000,00

Código Secretaria/departamento
03.001 Secretaria De Administração e Fazenda
Funcional Proj./ativ. Descrição

2.034 Manut. Das Atividades Administrativas

Modalidade Fonte Dotação

33.90.00.00 0100 REDUZIDO 11 250.000,00

Código Secretaria/departamento
05.001 Secretaria Municipal Da Agricultura e Meio Ambiente/ Fundo de Desenvolvimento Rural.
Funcional Proj./ativ. Descrição

2.046 Manut. Do Fundo de Desenv. Rural

Modalidade Fonte Dotação

33.90.00.00 0100 REDUZIDO 46 500.000,00

Código Secretaria/departamento
06.001 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos/ Secret. De\ Infraestrutura e Serviços Urbanos
Funcional Proj./ativ. Descrição

1.013 Manut. Do Fundo de Desenv. Rural

Modalidade Fonte Dotação

44.90.00.00 0189 REDUZIDO 55 500.000,00
44.90.00.00 0150 REDUZIDO 55 144.720,33
44.90.00.00 0100 REDUZIDO 55 260.000,00
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06.001 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos/ Secret. De\ Infraestrutura e Serviços Urbanos
Funcional Proj./ativ. Descrição

2.042 Manut. Das Atividades Rodoviárias

Modalidade Fonte Dotação

31.90.00.00 0100 REDUZIDO 61 250.000,00
33.90.00.00 0100 REDUZIDO 62 800.000,00

13.001 Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional Proj./ativ. Descrição

2054 Manut. Do Fundo M. De Assistência Social

Modalidade Fonte Dotação

44.90.00.00 0100 REDUZIDO 3 170.000,00
44.90.00.00 0189 REDUZIDO 3 18.000,00

13.001 Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional Proj./ativ. Descrição

2.056 Manut. Dos Programas Sociais do Estado

Modalidade Fonte Dotação

44.90.00.00 0165 REDUZIDO 9 46.000,00
33.90.00.00 0165 REDUZIDO 8 28.000,00

Art. 2°- Para o suporte do Credito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, fica autorizado excesso de arrecadação.
Art. 3°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Marema-SC, dia 18 de outubro de 2022.

MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal
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Matos Costa

Prefeitura

AVISO PROCESSO LICITATÓRIO 84/2022 - PMMC
Publicação Nº 4263610

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E500D7210D6190092EA5C562E57AA6D8413846DC
AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2022 – PMMC
Código registro TCE: E500D7210D6190092EA5C562E57AA6D8413846DC
A Presidente da Comissão de Licitações, nomeado pelo Decreto n. 001/2022, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a instauração 
de procedimento de dispensa de licitação, artigo 24, inciso II da Lei 8666/93.
Objeto: Contratação de empresa para locação de 3 (três) tendas medindo 10x10m cada uma para a 2º FEIRA DE PRIMAVERA – GADO 
GERAL que acontecerá no dia 23 de outubro de 2022 no Parque Municipal de Eventos Germano Passero no município de Matos Costa.
Valor total de R$: 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinq-enta reais).
O amparo legal para a dispensa da licitação consta no art. 24º, II da Lei nº 8.666/93.
Matos Costa, 20 de outubro de 2022. Fabiana Granemann - Presidente da Comissão.

EXTRATO CONTRATO 76/2022 - PMMC
Publicação Nº 4264096

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CB60446D80C0610B89D7F47DC43ACA5236595992
EXTRATO CONTRATUAL Nº 76/2022 - PMMC
PROCESSO LICITATÓRIO N° 84/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2022 – PMMC
Código registro TCE: CB60446D80C0610B89D7F47DC43ACA5236595992
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.
CONTRATADO: CINEMA CAFE EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.544.493/0001-03.
Valor total de R$: o valor total para empenhamento é de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinq-enta reais.), que serão pagas durante 
a vigência do contrato.
Dotação – 25– RECURSOS – 1100
Vigência do Contrato: 20/10/2022 a 31/12/2022 .
OBJETO: Contratação de empresa para locação de 3 (três) tendas medindo 10x10m cada uma para a 2º FEIRA DE PRIMAVERA – GADO 
GERAL que acontecerá no dia 23 de outubro de 2022 no Parque Municipal de Eventos Germano Passero no município de Matos Costa.
Matos Costa, SC, 20 de outubro de 2022 – Paulo Bueno de Camargo - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PL 84/2022 - PMMC
Publicação Nº 4264092

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5197482DD4B797E4FE1017777B47C5E75749C77A
PROCESSO LICITATÓRIO N° 84/2022 – PMMC
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2022
HOMOLOGAÇÃO 20/10/2022
Código registro TCE: 5197482DD4B797E4FE1017777B47C5E75749C77A
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.
CONTRATADO: CINEMA CAFE EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.544.493/0001-03.
Valor total de R$: o valor total para empenhamento é de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinq-enta reais.), que serão pagas durante 
a vigência do contrato.
Dotação – 25– RECURSOS – 1100
OBJETO: Contratação de empresa para locação de 3 (três) tendas medindo 10x10m cada uma para a 2º FEIRA DE PRIMAVERA – GADO 
GERAL que acontecerá no dia 23 de outubro de 2022 no Parque Municipal de Eventos Germano Passero no município de Matos Costa.
Matos Costa, SC, 20 de outubro de 2022 – Paulo Bueno de Camargo - Prefeito Municipal
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PORTARIA 603/2022
Publicação Nº 4263612

PORTARIA Nº 603/2022 – De 19 de Outubro de 2022.

Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora ARLETE TORREZAN , investida no cargo de provimento em Carreira do grupo ocupacional PROFISSIONAL 
na categoria funcional de ASSISTENTE SOCIAL, 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde a contar do dia 18.10.2022, de confor-
midade com o insculpido no art. 128, da Lei Complementar n.º023/2012, de 26 de junho de 2012.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura, com efeitos retroativos ao dia 
18.10.2022.

Paço do Contestado, 19 de Outubro de 2022.

PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

FABIANA GRANEMANN
Auxiliar Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I
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Meleiro

Prefeitura

PORTARIA Nº 423-2022
Publicação Nº 4263173

PORTARIA n. º 423/2022
DISPÕE SOBRE A EFETIVAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em 
conformidade com o artigo 22 e seguintes da Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações e Edital do Concurso Público nº 
001/2019, determina:

CONSIDERANDO, o término do estágio probatório de 03 (três) anos do servidor público relacionado.

CONSIDERANDO, que os servidores públicos relacionados no Anexo Único da presente Portaria foram avaliados e aprovados pela Comis-
são Especial de Avaliação de Desempenho dos Servidores Municipais em Estágio Probatório desta Prefeitura, constituída pelo Decreto nº 
070/2021, de 21 de julho de 2021 e pelo Decreto nº 091/2022 de 18 de outubro de 2022, tendo como fundamentação legal o Decreto nº 
138/2002, de 06 de agosto de 2002, que regulamentou a Avaliação de Desempenho do Servidor Municipal em Estágio Probatório, o 4º 
do Artigo 41 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 14 de junho de 1998, e artigos 22 e seguintes da Lei 
Municipal nº 809, de 03 de abril de 2000 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CONSIDERANDO, Que a ficha de avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório foi aprovada pela Comissão Especial de 
Avaliação de Desempenho dos Servidores Municipais em Estágio Probatório desta Prefeitura, determina:

EFETIVAR

Artigo 1.º Os servidores públicos relacionados no Anexo Único da presente Portaria, por terem sido avaliados e aprovados no estágio pro-
batório.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/10/2022.

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

Meleiro, 20 de outubro de 2022.

EDER MATTOS
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

ANEXO ÚNICO (Art. 1º. Da Portaria nº 423/2022, de 20 de outubro de 2022.)

Nº NOME DO SERVIDOR CARGO DATA DE NOMEAÇÃO RESULTADO SITUAÇÃO DO SERVI-
DOR (A)

10830 João Carlos Gabriel Auxiliar de Serviços 
Gerais 23/10/2019 Aprovado Efetivo

10828 Luciano de Almeida 
Borges

Auxiliar de Serviços 
Gerais 14/10/2019 Aprovado Efetivo

Meleiro, 20 de outubro de 2022.

EDER MATTOS
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças
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PORTARIA Nº 424-2022
Publicação Nº 4263182

PORTARIA n.º 024/2021

TRATA DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE RELACIONA.

EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, e em 
conformidade com a Lei 809/2000 e suas alterações e Lei Complementar nº 034/2011, de 26 de Dezembro de 2011 e suas alterações, e 
Edital do Concurso Público nº 001/2019, determina:

ENQUADRAR

Art. 1° Os servidores públicos abaixo relacionados, considerando o Término do Estágio Probatório e a consequente Efetivação, conforme 
Tabela Salarial do Anexo IV da Lei Complementar n° 034/2011.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

MATRÍCULA/NOME CARGO CARGA HORÁRIA TEMPO NIVEL/ REFERÊNCIA
10830 – João Carlos Gabriel Auxiliar de Serviços Gerais 40H 23/10/2019 1H
10828 – Luciano de Almeida 
Borges Auxiliar de Serviços Gerais 40H 14/10/2019 4D

Meleiro, 20 de outubro de 2022.

EDER MATTOS
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta secretaria na data supra.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças
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Mirim Doce

Prefeitura

CONTRATO 42/2022
Publicação Nº 4264663

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 465DD335486F82F644644B7222C7A8DCE7EE5935
CONTRATO

CT – 0042/2022- PM/ASSIS

TERMO DE CONTRATO de fornecimento n.°42/2022, que celebram entre si o MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE e a Empresa GC DISTRIBUIDORA 
LTDA.

O Município De Mirim Doce, com sede à Rua Alfredo Cordeiro, 220, inscrito no CNPJ/MF nº 95.952.248/0001-69, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal, o Sr. BERNARDO PERON, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa GC DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 18.531.205/0001-69, estabelecida na Rua Samuel Schaffer, Bairro Saltinho, no Município de Alfredo Wagner, neste ato 
representada pelo Sr. Cleiton de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 5259592 e CPF nº 072.051.509-22, residente e domiciliado 
na cidade de Alfredo Wagner, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante cláu-
sulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o capítulo III da Lei nº 8.666/93 
e alterações, e o PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 32/2022, instaurado através do Edital de Pregão Presencial – Registro de Preços nº 
22/2022, homologado no dia 18/10/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SI-
TUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 896/2018, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
1. O presente contrato terá vigência de 20 de outubro de 2022 e término em 20 de outubro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
1. Os pedidos serão realizados pelo Município de Mirim Doce por meio de Autorização de servidor responsável pela da Secretaria de Assistên-
cia Social e Habitação à licitante. A licitante deverá entregar os kits de limpeza solicitados no prazo máximo de 02 (dois) dias na Secretaria 
de Assistência Social e Habitação, localizada à Rua Catarina Pereira Borghezan, s/n.°, Centro, Mirim Doce/SC, sendo que a liberação da cesta 
se fará conforme Resolução CMASn.° 03/2021 em conformidade com a Lei Municipal nº 896 de 12 de julho de 2018.
Parágrafo Único: A quantidade de kits de limpeza mensal será conforme a demanda da Secretária da Assistência Social e Habitação, sendo 
que os kits deverão ser entregues já montados pela CONTRATADA.
2. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias/serviços solicitadas.
3. Por ocasião do recebimento das mercadorias, a Secretaria responsável, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de 
proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações 
técnicas do objeto licitado, obrigando-se a CONTRATADA a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais, sem quais-
quer custos adicionais.
4. O aceite dos materiais/serviços não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos 
produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital PP nº 22/2022, verificadas posteriormente.
5. Caso a mercadoria/serviços seja recusada, o documento fiscal apresente incorreção, ou o produto seja de origem duvidosa e/ ou sem 
comprovação, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do 
evento.
6. A CONTRATADA fica obrigada aos acréscimos e supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor atualizado do contrato.
7. Caso a mercadoria/serviços seja de origem duvidosa, ou sem comprovação da origem e qualidade, o mesmo será devolvido.
8. Não serão aceitos mercadorias ou serviços, que não estejam de acordo com as recomendações especificadas na licitação, ex: marca, 
variações do mesmo produto, etc.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO
1. O valor total contratado é de R$ 8.990,00 (oito mil novecentos e noventa reais), sendo o valor total de cada kit de limpeza R$37,45 (trinta 
e sete reais e quarenta e cinco centavos) de acordo com os preços consignados na proposta apresentada no Pregão Presencial n.º 22/2022, 
importando os valores por itens vencedores, identificados pela cópia da Autorização de Fornecimento em anexo ao presente contrato, a qual 
é parte integrante do presente instrumento.
2. Nos preços contratados já estão inclusos além do lucro, taxas, fretes, impostos e descontos, quando for o caso, bem como todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente contratação.
3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do objeto, de acordo com o quantitativo solicitado e efetiva-
mente entregue, bem como mediante a apresentação do documento fiscal atestado por Servidor Municipal competente.
4. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do 
§ 4º, do artigo 31, da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme 
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disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.
5. Os preços não serão reajustados.
6. Os preços somente serão revisados quando houver alteração dos valores, devidamente comprovada, nos termos do art. 65 da Lei nº 
8.666/93 e alterações, mediante requerimento, devidamente instruído, a ser formalizado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DO DOCUMENTO FISCAL
1. A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida ao Município de Mirim Doce - Rua Alfredo Cordeiro, n.º 220 – Centro – 89.194-000 – Mirim 
Doce – SC – CNPJ/MF 95.952.248/0001-69, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, 
contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.
2. Quando for emitido a nota fiscal eletrônica, referente à mercadoria solicitada, a CONTRATADA deverá enviar e-mail do referido documen-
to, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Secretaria de Educação e Esportes conforme e-mail a seguir:
assistencia@mirimdoce.sc.gov.br e comprasassistenciasocial@mirimdoce.sc.gov.br
Secretaria de Assistência Social e Habitação;

3. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o CONTRATANTE do ressarci-
mento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES
1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
a. Os pedidos serão realizados pelo Município de Mirim Doce por meio de Autorização de servidor responsável pela da Secretaria de Assistên-
cia Social e Habitação à licitante. A licitante deverá entregar os kits de limpeza solicitados no prazo máximo de 02 (dois) dias na Secretaria 
de Assistência Social e Habitação, localizada à Rua Catarina Pereira Borghezan, s/n.°, Centro, Mirim Doce/SC, sendo que a liberação da cesta 
se fará conforme Resolução CMAS n.° 03/2021 em conformidade com a Lei Municipal nº 896 de 12 de julho de 2018.
Parágrafo Único: A quantidade de kits de limpeza mensal será conforme a demanda da Secretária da Assistência Social e Habitação, sendo 
que os kits deverão ser entregues já montados pela CONTRATADA.
b. Responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas;
c. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no Edital Pregão Presencial nº 22/2022 e em com-
patibilidade com as obrigações assumidas;
d. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do con-
trato;
e. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerencia-
mento, resultantes da execução do contrato;
f. Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos materiais solicitados, a fim 
de comprovar o seu fornecimento.
g. Por ocasião do recebimento das mercadorias, a Secretaria responsável, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de 
proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações 
técnicas do objeto licitado, obrigando-se a CONTRATADA a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais, sem quais-
quer custos adicionais.

2. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
a. A definição do objeto deste Contrato;
b. Tomar todas as providências necessárias à execução do presente Contrato;
c. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito, visando à fiscalização da execução do contrato;
d. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a cláusula quarta do presente instrumento;
e. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, mediante 
requerimento formal protocolado pela CONTRATADA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;
f. Providenciar a publicação resumida do contrato até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;
g. Emitir, através do setor municipal competente, autorização para o fornecimento dos itens objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
1. Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 
sanções:
a. Advertência;
b. Multa, de até 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de descumprimento das cláusulas do Edital Pregão presencial nº 22/2022 
ou do presente contrato;
c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) 
anos;
d. 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 da sanção aplicada com base no subitem anterior.
2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do inte-
ressado, no processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
3. O atraso injustificado no fornecimento dos materiais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
por dia de atraso.
4. A multa referida acima não impede que a CONTRATANTE aplique as outras sanções previstas em Lei.
5. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedi-
do de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de 
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fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização 
a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.
4. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente 
conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações, sem que 
assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, 
além de desconstituir os já produzidos.
3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios 
gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
1. Fica eleito o foro da cidade de Taió (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes, a qualquer foro que lhes 
possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, para todos os 
efeitos de direito.

Mirim Doce, 20 de outubro de 2022.

Município de Mirim Doce Empresa
Bernardo Peron    GC Distribuidora LTDA
Contratante    Contratada

Testemunhas:

Micheli Dos Santos
CPF: 109.364.959-36

CONTRATO 43/2022
Publicação Nº 4264692

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F907FA65E0C0AB535A954AB5EA00F90644089709
CONTRATO

CT – 0043/2022- PM/ASSIS

TERMO DE CONTRATO de fornecimento n.°43/2022, que celebram entre si o MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE e a Empresa MIRIM MINIMER-
CADO LTDA.

O Município De Mirim Doce, com sede à Rua Alfredo Cordeiro, 220, inscrito no CNPJ/MF nº 95.952.248/0001-69, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal, o Sr. BERNARDO PERON, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa MIRIM MINIMERCADO LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 08.385.469/0001-06, estabelecida na Rua Manoel Alves da Silva, Bairro Centro, no Município de Mirim Doce/SC, nes-
te ato representada pelo Sr. REINOLDO CARDOSO, portador da Carteira de Identidade nº 2.628.377 e CPF nº 794.266.979-34, residente 
e domiciliado na cidade de Mirim Doce/SC, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente TERMO DE CONTRATO, 
mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o capítulo III da Lei 
nº 8.666/93 e alterações, e o PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 32/2022, instaurado através do Edital de Pregão Presencial – Registro de 
Preços nº 22/2022, homologado no dia 18/10/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SI-
TUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 896/2018, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
1. O presente contrato terá vigência de 20 de outubro de 2022 até 20 de outubro de 2023.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
1. Os pedidos serão realizados pelo Município de Mirim Doce por meio de Autorização de servidor responsável pela da Secretaria de Assis-
tência Social e Habitação à licitante. A licitante deverá entregar as cestas básicas solicitados no prazo máximo de 02 (dois) dias na Secretaria 
de Assistência Social e Habitação, localizada à Rua Catarina Pereira Borghezan, s/n.°, Centro, Mirim Doce/SC, sendo que a liberação da cesta 
se fará conforme Resolução CMASn.° 03/2021 em conformidade com a Lei Municipal nº 896 de 12 de julho de 2018.
Parágrafo Único: A quantidade de cestas básicas mensal será conforme a demanda da Secretária da Assistência Social e Habitação, sendo 
que as cestas básicas deverão ser entregues já montados pela CONTRATADA.
2. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias/serviços solicitadas.
3. Por ocasião do recebimento das mercadorias, a Secretaria responsável, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de 
proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações 
técnicas do objeto licitado, obrigando-se a CONTRATADA a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais, sem quais-
quer custos adicionais.
4. O aceite dos materiais/serviços não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos 
produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital PP nº 22/2022, verificadas posteriormente.
5. Caso a mercadoria/serviços seja recusada, o documento fiscal apresente incorreção, ou o produto seja de origem duvidosa e/ ou sem 
comprovação, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do 
evento.
6. A CONTRATADA fica obrigada aos acréscimos e supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor atualizado do contrato.
7. Caso a mercadoria/serviços seja de origem duvidosa, ou sem comprovação da origem e qualidade, o mesmo será devolvido.
8. Não serão aceitos mercadorias ou serviços, que não estejam de acordo com as recomendações especificadas na licitação, ex: marca, 
variações do mesmo produto, etc.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO
1. O valor total ora contratado é de R$ 56.376,00 (cinquenta e seis mil trezentos e setenta e seis reais ), sendo o valor total de cada cesta 
básica R$234,90 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) de acordo com os preços consignados na proposta apresentada no 
Pregão Presencial n.º 22/2022, importando os valores por itens vencedores, identificados pela cópia da Autorização de Fornecimento em 
anexo ao presente contrato, a qual é parte integrante do presente instrumento.
2. Nos preços contratados já estão inclusos além do lucro, taxas, fretes, impostos e descontos, quando for o caso, bem como todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente contratação.
3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do objeto, de acordo com o quantitativo solicitado e efetiva-
mente entregue, bem como mediante a apresentação do documento fiscal atestado por Servidor Municipal competente.
4. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do 
§ 4º, do artigo 31, da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme 
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.
5. Os preços não serão reajustados.
6. Os preços somente serão revisados quando houver alteração dos valores, devidamente comprovada, nos termos do art. 65 da Lei nº 
8.666/93 e alterações, mediante requerimento, devidamente instruído, a ser formalizado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DO DOCUMENTO FISCAL
1. A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida ao Município de Mirim Doce - Rua Alfredo Cordeiro, n.º 220 – Centro – 89.194-000 – Mirim 
Doce – SC – CNPJ/MF 95.952.248/0001-69, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, 
contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.
2. Quando for emitido a nota fiscal eletrônica, referente à mercadoria solicitada, a CONTRATADA deverá enviar e-mail do referido documen-
to, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Secretaria de Educação e Esportes conforme e-mail a seguir:
assistencia@mirimdoce.sc.gov.br e comprasassistenciasocial@mirimdoce.sc.gov.br
Secretaria de Assistência Social e Habitação;

3. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o CONTRATANTE do ressarci-
mento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES
1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
a. Os pedidos serão realizados pelo Município de Mirim Doce por meio de Autorização de servidor responsável pela da Secretaria de Assis-
tência Social e Habitação à licitante. A licitante deverá entregar as cestas básicas solicitados no prazo máximo de 02 (dois) dias na Secretaria 
de Assistência Social e Habitação, localizada à Rua Catarina Pereira Borghezan, s/n.°, Centro, Mirim Doce/SC, sendo que a liberação da cesta 
se fará conforme Resolução CMAS n.° 03/2021 em conformidade com a Lei Municipal nº 896 de 12 de julho de 2018.
Parágrafo Único: A quantidade de cestas básicas mensal será conforme a demanda da Secretária da Assistência Social e Habitação, sendo 
que as cestas básicas deverão ser entregues já montados pela CONTRATADA.
b. Responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas;
c. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no Edital Pregão Presencial nº 22/2022 e em com-
patibilidade com as obrigações assumidas;
d. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do con-
trato;
e. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerencia-
mento, resultantes da execução do contrato;
f. Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos materiais solicitados, a fim 
de comprovar o seu fornecimento.
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g. Por ocasião do recebimento das mercadorias, a Secretaria responsável, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de 
proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações 
técnicas do objeto licitado, obrigando-se a CONTRATADA a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais, sem quais-
quer custos adicionais.

2. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
a. A definição do objeto deste Contrato;
b. Tomar todas as providências necessárias à execução do presente Contrato;
c. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito, visando à fiscalização da execução do contrato;
d. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a cláusula quarta do presente instrumento;
e. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, mediante 
requerimento formal protocolado pela CONTRATADA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;
f. Providenciar a publicação resumida do contrato até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;
g. Emitir, através do setor municipal competente, autorização para o fornecimento dos itens objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
1. Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 
sanções:
a. Advertência;
b. Multa, de até 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de descumprimento das cláusulas do Edital Pregão presencial nº 22/2022 
ou do presente contrato;
c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) 
anos;
d. 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 da sanção aplicada com base no subitem anterior.
2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do inte-
ressado, no processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
3. O atraso injustificado no fornecimento dos materiais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
por dia de atraso.
4. A multa referida acima não impede que a CONTRATANTE aplique as outras sanções previstas em Lei.
5. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de forne-
cedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização 
a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.
4. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente 
conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações, sem que 
assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, 
além de desconstituir os já produzidos.
3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios 
gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
1. Fica eleito o foro da cidade de Taió (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes, a qualquer foro que lhes 
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possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, para todos os 
efeitos de direito.

Mirim Doce, 20 de outubro de 2022.
Município de Mirim Doce    Empresa
Bernardo Peron     Mirim Minimercado LTDA
Contratante     Contratada

Testemunhas:

Micheli Dos Santos
CPF: 109.364.959-36
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Modelo

Prefeitura

DECRETO Nº 313/2022, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022. REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 2.584/2022 QUE 
ESTABELECE A INSTITUIÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MODELO (SC).
UPÇÃO DO TRÁFEGO

Publicação Nº 4263559

DECRETO Nº 313/2022, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 2.584/2022 QUE ESTABELECE A INSTITUIÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNI-
CIPAIS DE MODELO (SC).

DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial de conformidade com 
a Lei Orgânica Municipal e Reforma Administrativa e demais normas legais pertinentes:

Considerando que a Lei Municipal nº 2.584/2022 autoriza o Chefe do Poder Executivo conceder Auxílio Alimentação aos Servidores Muni-
cipais;
Considerando o disposto no Artigo 7º da Lei Municipal nº 2.584/2022;

DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido aos Servidores Públicos Municipais Auxílio Alimentação no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensalmente, de 
acordo com o estipulado na Lei Municipal nº 2.584/2022 e conforme regulamentado por este Decreto.

Parágrafo Único - O benefício será concedido sob a forma de cartão magnético ou eletrônico emitido pela Entidade contratada para tal 
finalidade, sendo os créditos disponibilizados até o dia 10 de cada mês.

Art. 2º - O valor relativo ao Auxílio Alimentação deve ser efetivamente utilizado para o pagamento de refeições em restaurantes e esta-
belecimentos similares ou para a aquisição de gêneros alimentícios exclusivamente em estabelecimentos comerciais com Sede e Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica constituído no Município de Modelo (SC).

Art. 3º - Não será concedido o Auxílio Alimentação relativo a determinado período aquisitivo nos seguintes casos:

a) afastamento das atividades por dois ou mais dias dentro do mesmo período aquisitivo;

b) afastamento das atividades, ainda que por um dia, em dois ou mais períodos aquisitivos subsequentes;

Parágrafo Primeiro: Entende-se por período aquisitivo o período relativo ao fechamento do cartão-ponto de cada Departamento.

Parágrafo Segundo: Considera-se um dia de afastamento a ausência igual ou superior a um turno de trabalho (meio-dia).

Parágrafo Terceiro: O direito a percepção do Auxílio Alimentação será retomado no mês/período aquisitivo em que o Servidor(a) não apre-
sentar afastamento(s).

Parágrafo Quarto: Não serão considerados afastamentos as ausências contidas no Artigo 114, da Lei Municipal nº 1.513/2002, bem como 
convocações pelo Poder Judiciário ou folgas relativas a prestação de serviços à Justiça Eleitoral.

Parágrafo Quinto: Não serão considerados afastamentos as ausências dos Conselheiros Tutelares prevista no Artigo 8º, §6º, da Lei Municipal 
nº 2.401/2019.

Parágrafo Sexto: Aos Servidores do Magistério, quando em recesso escolar, aplica-se o disposto no Artigo 4º da Lei Municipal nº 2.584/2022, 
sendo que perceberão o valor proporcional aos dias efetivamente trabalhados no período.

Parágrafo Sétimo: O primeiro pagamento englobará o período entre 01.08.2022 e 25.10.2022. Para os demais meses será observado o 
período relativo ao fechamento do cartão-ponto de cada Departamento.

Art. 4º - Em caso de desligamento do servidor público, será efetuado o cancelamento do cartão mediante comunicação da empresa que 
opera o Cartão (ACIMO/FACISC). Nesse caso, a CONTRATADA manterá o cartão magnético ativo até 60 (sessenta) dias após a data do 
cancelamento, para que o usuário possa utilizar o seu saldo.

Parágrafo Primeiro: Os créditos não poderão ser cumulados por período superior a 06 (seis) meses, sob pena automática de perda do pri-
meiro crédito e assim sucessivamente.

Parágrafo Segundo: O cartão alimentação é pessoal e intransferível, sendo o Servidor responsável por sua guarda, conservação e utilização.

Parágrafo Terceiro: Em caso de perda, roubo ou dano ao cartão, o Servidor deverá comunicar o fato diretamente à empresa fornecedora 
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(ACIMO/FACISC) para efetivação do bloqueio e pedido de segunda via, por meio do telefone constante na cartilha que acompanha o cartão.

Art. 5º - Nos casos em que for identificada a necessidade de acertos decorrentes de concessão equivocada, cancelamento do benefício ou 
nas hipóteses em que não for possível prever o afastamento, será efetuado o desconto dos valores indevidos nos meses subsequentes à 
apuração da ocorrência.

Art. 6º - Aplicam-se integralmente as regras previstas na Lei Municipal nº 2.584/2022.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo os regramentos aplicáveis para os períodos aquisitivos a partir de 
26.10.2022.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),
aos 18 de outubro de 2022.

DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e Publicado na data supra:

CLEBER EBERHART
Secretário de Administração e Fazenda
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TERMO ADITIVO Nº 007/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2425/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
075/2021

Publicação Nº 4264109

 

 

 
Rua do Comércio, 1304 – Centro – 89.872-000 – Modelo – SC – Fone: (49) 3365-3137 - Fls. 1/1 

www.modelo.sc.gov.br 

 Estado de Santa Catarina 
 MUNICÍPIO DE MODELO 
 

           TERMO ADITIVO Nº 007/2022 
Processo Licitatório nº 2425/2021 

Ata de Registro de Preços nº 075/2021 
 

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE MODELO E A 
EMPRESA POSTO MODELO LTDA EPP, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, 
OBJETIVANDO O REEQUILÍBRIO FINANCEIRO. 
Termo Aditivo Contratual, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MODELO, Estado de Santa 

Catarina, com sede administrativa na Rua do Comércio n° 1304, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.021.832/0001-
11, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor DIRCEU SILVEIRA, doravante denominado 
simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa POSTO MODELO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na Rua Nereu Ramos, n° 2.271, Centro, na Cidade de Modelo – SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
83.314.054/0001-59, neste ato representado por seu sócio administrador, Senhor MARCELO ANTONIO 
SARTORETTO, doravante denominada simplesmente de DETENTORA, em decorrência do Processo Licitatório 
n° 2425/2021 – Pregão Presencial n° 043/2021, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, 
de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 

 
Considerando o conhecimento público e notório na redução dos preços dos 
combustíveis;  Considerando o princípio da autotutela administrativa e a possibilidade 
de revisão de ofício dos atos administrativos;  Considerando a necessária adequação do 
valor do combustível ao preço praticado no mercado atualmente, resolve impor à 
Detentora a redução dos preços, conforme a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REDUÇÃO DO PREÇO 
Em vistas a manter o equilíbrio contratual, fica aditada a Ata de Registro de Preços nº 075/2021, 

com redução dos preços, nos seguintes termos: 
 
Preço Atualizado (a partir de 18.10.2022): 
 

Descrição Valor Unitário 
Diesel Comum 6,48 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 
Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de MODELO-SC, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 

contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 
Modelo (SC), 18 de outubro de 2022. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE MODELO 
Dirceu Silveira 

Prefeito - Contratante 

 POSTO MODELO LTDA EPP 
Marcelo Antônio Sartoretto 

Sócio Administrador - Contratada 
 
 
Testemunhas: 
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Mondaí

Prefeitura

PORTARIA 818/2022
Publicação Nº 4263312

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 818 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 
Município; Lei Complementar nº 018 de 28 de novembro de 2006; Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 2006, e Lei Municipal nº 
3.196 de 22 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1º. PRORROGA CONTRATO DA SOLANGE TERESINHA LINK DE SOUZA, matrícula nº 4380, PROFESSOR ACT – HABILITADO, até a data 
de 23/12/2022 em substituição a professora LOANE MARIA WENZEL que estará em gozo de licença prêmio.

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

Mondaí, SC, 20 de outubro de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí.

SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA 819/2022
Publicação Nº 4263315

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 819 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 
Município; Lei Complementar nº 018 de 28 de novembro de 2006; e Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PRÊMIO pelo período de 60 dias a servidora Sra. LOANE MARIA WENZEL, matrícula nº 1879, ocupante do 
cargo de PROFESSOR LICENCIADO.

Art. 2°. A licença prêmio será gozada no período 24/10/2022 a 22/11/2022 e 23/11/2022 a 22/12/2022, correspondente ao período aquisi-
tivo de 01/08/2006 a 02/08/2011, devendo a funcionária retornar aos trabalhos normais no dia 23/12/2022.

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

Mondaí, SC, 20 de outubro de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí

SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA 820/2022
Publicação Nº 4263316

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 820 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 
Município; Lei Complementar nº 018 de 28 de novembro de 2006; e Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 2006, resolve:
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Art. 1º. CONCEDER O PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO, ao servidor Sr. PAULO RENZ, matrícula nº 2086, ocupante do cargo 
de PROFESSOR LICENCIADO.

Art. 2°. A conversão de 1/3 em pecúnia é sobre a licença prêmio referente ao período de 16/02/2014 a 15/02/2019.

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

Mondaí, SC, 20 de outubro de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí.

SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA 821/2022
Publicação Nº 4263317

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 821 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 
Município; Lei Complementar nº 018 de 28 de novembro de 2006; e Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1º. CONCEDER O PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO, a servidora Sra. NOELI BLANK, matrícula nº 1817, ocupante do cargo 
de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.

Art. 2°. A conversão de 1/3 em pecúnia é sobre a licença prêmio referente ao período de 19/03/2016 a 24/10/2022.

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

Mondaí, SC, 20 de outubro de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí.

SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal de Educação e Cultura
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Monte Carlo

Câmara muniCiPal

EXTRATO DE PUBLICAÇÕES - SESSÕES DO PLENÁRIO
Publicação Nº 4265775

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Av. Enio Lopes Albuquerque, 693, Centro, Monte Carlo/SC, telefone: (49) 3546-0632
www.montecarlo.sc.leg.br

EXTRATO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
20 DE OUTUBRO DE 2022

Mesa Diretora
Presidente: Dirceu de Souza / PSDB
Vice-Presidente: Emersson de Oliveira / PP
1º Secretário: Luizinho Cordeiro / MDB
2º Secretário: Oravio Cordeiro / PSDB

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS

1) Proposição: Indicação nº. 34/2022

Assunto: QUE A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZE COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL MELHORIAS E COLOCAÇÃO DE 
CASCALHO E PASSADO O ROLO COMPACTADOR NAS RUAS ERCI DICK E BRANDINA LOPES DE ALBUQUERQUE.

2) Proposição: Indicação nº. 35/2022

Assunto: Que sejam adotadas medidas para abertura de salão de danças e projeto de danças tradicionais, alcançando o efetivo bem-estar 
social, cultural e de integração entre as pessoas da melhor idade residentes em nossa cidade.

3) Proposição: Indicação nº. 36/2022

Assunto: Que seja verificada a possibilidade de divulgação à população montecarlense, inclusive no site da prefeitura, acerca da existência 
do direito à isenção do IPTU, do imóvel residencial unifamiliar pertencente ao portador de deficiência física ou de patologia crônica grave e 
incapacitante, especialmente quando este valor comprometer a sua subsistência, haja vista que muitos montecarleNses, que se enquadram 
nos dispositivos de isenção, desconhecem o direito, o que requer maior empenho e divulgação desta relevante isenção.

4) Projeto de Lei do Poder Executivo nº. 55/2022

Assunto: CRIA O CONSELHO E O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

PROPOSIÇÕES ANALISADAS

1) Proposição: Veto parcial ao Projeto de Lei do Poder Executivo nº. 49/2022

Assunto: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE PARA O EXERCÍCIO DE 2023, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - LDO

Vereadores presentes: Dirceu de Souza - PSDB (Presidente); Emersson de Oliveira – PP (Vice-Presidente); Luizinho Cordeiro – MDB (1º 
Secretário); Oravio Cordeiro – PSDB (2º Secretário); Adair Luiz Gonçalves - MDB; Carlos Alberto Correa de Almeida / PSDB; Cleiton Aparício 
Correa de Siqueira / MDB; Jocemar Antunes Ramos/ PSDB; e Osni Leodoro / PSD.

Súmula da votação em Plenário das proposições: Veto, por maioria, rejeitado.

http://www.montecarlo.sc.leg.br
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Morro Grande

Prefeitura

AVISO - EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 2/202/FMS
Publicação Nº 4263596

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0EEDD60D9A5748AB21FA50F11114A706FD49CEA5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORRO GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2022/FMS – REGISTRO DE PREÇOS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, localizado à Rua Juvenal Feliciano de Bitencourte, nº 160, Centro, CEP 88.925-000, Morro Grande/SC, 
torna público para conhecimento dos interessados, que está sendo publicado o Edital de Pregão Presencial nº 2/2022, cujo objetivo é o 
registro de preços para a possível e futura aquisição parcelada de materiais médico-hospitalares e odontológicos visando a manutenção da 
rede pública municipal de saúde do município de Morro Grande. Os envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação 
serão recebidos até às 08h30min do dia 08/11/2022, com abertura no mesmo dia às 09h00min, junto ao Setor de Licitações, localizado no 
Centro Administrativo da Prefeitura de Morro Grande, sito a Irmãos Biff, nº 50, Centro, CEP 88.925-000, Morro Grande/SC. Informamos que 
a íntegra do Edital e seus anexos poderão ser lidos ou obtidos no endereço supracitado, no horário de expediente da Prefeitura de Morro 
Grande ou no site www.morrogrande.sc.gov.br. Maiores informações estarão disponíveis os telefones (48) 3544-0016 ou pelo e-mail licita@
morrogrande.sc.gov.b. Clélio Daniel Olivo - Prefeito Municipal.
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Navegantes

Prefeitura

ATA 27-07-2022-CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Publicação Nº 4265679

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NAVEGANTES – COMDCAN. Às 14h00 do dia 27 de julho de 
2022, realizou-se a reunião ordinária do mês estando presente na reunião os seguintes Conselheiros: Não Governamentais: Conselheira 
Roseli Dos Santos Bini (APAE) de Navegantes, Conselheira Maracy Eunice de Barros (AMA), Conselheira Vânia Cristina (OAB), Isabel Cristina 
Ribeiro Rosa (Ojinjé). Conselheiros Governamentais: Conselheira titular Juliana Pinto (Assistência Social), Conselheira suplente Michelle Bosi 
(Secretaria de Saúde), Conselheira Franciele Justino (Secretaria de Finanças), Beatriz de Souza (Secretaria de Educação), Roseane de Souza 
(Secretaria de Cultura) e a Sra. Jucilene Maiara Rocha (Secretária Executiva da Casa dos Conselhos). A Presidente Isabel Cristina iniciou a 
reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos. Ocorreu a apresentação das novas representantes da Cultura e da Educação. 
Em seguida a presidente realizou a leitura da ata anterior, aprovada por unanimidade sem emendas ou correções. Seguimos então para os 
itens da pauta: Primeiro item da pauta 1º- Alteração da Lei: Foi esclarecido a todos que a Lei foi encaminha para Câmara de Vereadores. 
Segundo item da pauta 2º- Comissão de Inscrição de Entidades: A Resolução foi elaborada e encaminhada para publicação.  Terceiro item 
da pauta 3º - Modificação do Regimento: foi encaminhado para publicação. Quarto item da pauta 4º - Conselho Tutelar: Foi solicitado ao 
CT que enviasse novo ofício solicitando e treinamento SIPIA e três orçamentos para aprovação, porém inicialmente responderam que não 
fariam. Após contato da Jucilene explicando que já estava aprovado e que o CMDCA só estava aguardando, ficaram de encaminhar, mas 
até esta reunião ainda não havia sido recebido retorno. Foi enviado ofício ao Vice-Prefeito para solicitar instalação do ponto digital na sede 
do CT, para obter informações sobre a horas extras com base nas denúncias anônimas recebidas e para obter retorno de informações 
sobre o resultado do processo administrativo disciplinar. Quinto item da pauta 5º- Conferência Municipal: A comissão se reuniu para dar 
andamento aos preparativos, ficando definida a data da Conferência para 26.10.2022, bem como foram analisados os orçamentos e defi-
nida a contratação pelo menor orçamento e o local que será no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Sexto item da pauta 6º - Confecção de 
Material informativo(Eca): Serão pesquisados modelos de outros municípios e empresas que elaboram este tipo de material para fazermos 
orçamentos. Sétimo item da pauta – 7º Ofícios 502/2022 e 505/2022 Conselho Tutelar – Diante do conteúdo dos ofícios este Conselhos 
buscará informações junto a Secretaria de Assistência sobre a disponibilidade de vagas para adolescentes bem como ampliação de vagas 
no abrigo infantil. Nada mais a tratar dar-se por encerrada a reunião ordinária do mês de julho de 2022, onde a secretária e a Presidente 
deste Conselho lavram esta Ata.
Conselheiro Assinatura

*

DISTRATO 2876 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264577

DISTRATO Nº 2876-2022

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua João Emílio nº 100, Bairro Centro, em Navegantes/SC, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.855/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Libardoni 
Lauro Claudino Fronza, e também Secretário Municipal de Administração e Logística, Sr. Ditmar Alfonso Zimath, que este subscreve, de 
ora em diante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, e, de outro lado SUZANA DA CUNHA – 63504103, doravante denominado de 
CONTRATADO, com fundamento na LEI nº 2384 de 13 de Dezembro de 2010, têm entre si como justo e acordado o presente DISTRATO 
conforme segue:

CLÁUSULA ÚNICA_-_DO DISTRATO

Constitui objeto do presente DISTRATO A PEDIDO DO CONTRATADO, conforme inciso II art. 10º da Lei 2384/2010 da Secretaria de Ad-
ministração e Logística, a oficialização do rompimento contratual espelhado no Aditivo de Contrato 1638/2022 de prestação de serviços 
na função de AGENTE DE EDUCAÇÃO-20H, os quais as partes concordam amigavelmente entre si, sem ônus para quaisquer das partes, a 
partir desta data.

E por estarem as partes, MUNICÍPIO e CONTRATADO, de pleno acordo com o disposto neste instrumento, assinam-no.
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Navegantes, 20 de outubro de 2022.

Libardoni Lauro Claudino Fronza
Prefeito do Município de Navegantes

Ditmar Alfonso Zimath
Secretário de Administração e Logística

Suzana Da Cunha
Contratado

EXTRATO DA ATA 53/2022 FMS
Publicação Nº 4263431

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2022 - FMS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E MONITORES LED 19’ WI-
DESCREEN PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES CONFORME PROPOSTAS 
DE AQUISIÇÕES NÚMEROS: 11474.080000/1220-02 E 11474.080000/1210-05 E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC. 
conforme Pregão ELETRÔNICO para Registro de Preço nº 53/2022, a que corresponde este pacto, assim especificados:

FT EMPREENDIMENTOS LTDA
INSCRITA NO CNPJ 38.424.765/0001-21
SEDIADA NA RUA FLORIANOPOLIS, 70 ,BAIRRO CENTRO, CIDADE TIJUCAS, ESTADO DE SANTA CATARINA

GUSTTAVO ALTAIR GOTARDO.

Total do Participante: 230.775,00

PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ 21.873.370/0001-03
SEDIADA NA RUA DA PRAÇA, BAIRRO PEDRA BRANCA, CIDADE DE PALHOÇA, ESTADO DE SANTA CATARINA

FERNANDA MORESCO

Total do Participante: 78.489,00

Vigência ........... : Início: 17/10/2022 Término: 17/10/2023.

Licitação ........ : Pregão Eletrônico 53/2022 FMS.
Valor Total ...... : R$ 309.264,00
Informações: tel: (47) 3342-9500.
Navegantes, 17 de outubro de 2022.

NAVEGANTES (PM) -ISENÇÕES APÓS RECURSOS - CP 029-2022_20_10_2022
Publicação Nº 4264239

EDITAL DE RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO APÓS ISENÇÃO
O Prefeito do Município de Navegantes/ SC, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, torna público o resultado 
das solicitações de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público Edital nº 029/2022, conforme segue:

Não houveram interposições de recursos contra a solicitação de isenção da taxa de inscrição.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.

Navegantes, 21 de outubro de 2022.

Libardoni Lauro Claudino Fronza
PREFEITO MUNICIPAL DE NAVEGANTES/ SC

PORTARIA 2796 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264240

PORTARIA Nº 2796 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, 
bem como a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes-
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RESOLVE:

I – CONCEDER licença para tratamento de saúde ao (a) servidor (a) DILVA SANTOS DE JESUS, matricula 2056502, ocupante do cargo de 
MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, pertencente ao quadro de servidores da Municipalidade, com inicio do afastamento em 20.10.2022.

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 20.10.2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretario de Administração e Logística

PORTARIA 2797 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264243

PORTARIA Nº 2797 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, 
bem como a lei Orgânica

RESOLVE:
Art. 1º. TORNAR PUBLICA A CONCESSAO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO VALDIR ANTONIO DA COSTA, matrícula 6314702 ocupante do 
cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horaria de 40 horas semanais, pelo período de 03 (três) dias consecutivos, com início 
em 17.10.2022 e termino em 19.10.2022, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 19.10.2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

PORTARIA 2798 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264244

PORTARIA Nº 2798 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
EXONERA A PEDIDO SERVIDOR QUE ESPECIFICA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar nº 7/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, A PEDIDO, do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária 40 horas semanais, pertencente ao quadro 
de servidores públicos efetivos de Navegantes, ROSANGELA APARECIDA AIROSO, matrícula 400203.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 20 DE OUTUBRO DE 2022

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2799 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264245

PORTARIA N º 2799 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA A PEDIDO, DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a Lei Complementar nº 62/2009 e posteriores alterações;
RESOLVE:
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Art. 1º. EXONERA A PEDIDO, por este ato, do cargo de provimento em comissão de GERENTE, LEONILDA PADILHA RODRIGUES.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2800 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264581

PORTARIA Nº 2800 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, 
bem como a lei Orgânica

RESOLVE:

Art. 1º. TORNAR PUBLICA A CONCESSAO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO ALDRIN DUARTE, matrícula 63340301 ocupante do cargo de 
PSICOLOGO CREAS/SUAS, com carga horaria de 40 horas semanais, pelo período de 01 (um) dias consecutivos, com início em 18.10.2022 
e termino em 18.10.2022, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 18.10.2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

PORTARIA 2801 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264583

PORTARIA N º 2801 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE QUE ESPECIFICA

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, 
bem como a Lei a Orgânica.

RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE a DANIELE DA SILVA CARDOSO FLORES, matrícula 6324602 ocupante do cargo de AGENTE 
DE EDUCAÇÃO com carga horária de 20 horas semanais. Pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 19.10.2022 
e término em 16.04.2023, conforme art.82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.

Art. 2º. Os 60 (sessenta) dias de prorrogação já incluídos no período de gozo de que trata o art.1ºdesta portaria estão amparados pela lei 
municipal 2088/2007

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 19.10.2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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PORTARIA Nº 2795 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263425

PORTARIA Nº 2795 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATOS VIGENTES CONFORME ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes

RESOLVE:
I - DESIGNAR, por este ato para acompanhar e fiscalizar a ata 53/2022 do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO 
A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E MONITORES LED 19’ WIDESCREEN PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NA-
VEGANTES, ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES CONFORME PROPOSTAS DE AQUISIÇÕES NÚMEROS: 11474.080000/1220-02 E 
11474.080000/1210-05 E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC.
Fiscal: LUCAS ASSINI ELIAS – (TITULAR)
ROSENILDE VIRGINIA PEREIRA – (SUPLENTE)

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 17 DE OUTUBRO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Rua João Emílio, 100 - Centro - Navegantes - SC
CEP: 88370-446
"Doe órgãos! Doe sangue! Salve Vidas"

REGIMENTO INTERNO-CONFERENCIA DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Publicação Nº 4265636

REGIMENTO INTERNO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAPITULO I
DA CONFERÊNCIA

Art. 1º A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 15, convocada pelo CMDCA – (DECRETO OU nos 
termos da Resolução nº 15/2022) será realizada no dia 26/10/2022.
Art. 2º A Conferência tem como tema “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: 
violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”, e 
tem como objetivos:
I - Objetivo geral:
Promover ampla mobilização social nas esferas municipal, estadual/do Distrito Federal e nacional para refletir e avaliar os reflexos da pan-
demia da Covid-19 na vida das crianças, adolescentes e de suas famílias e para a construção de propostas de ações e políticas públicas que 
garantam os seus direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia.

II - Objetivos específicos:
A. Identificar os desafios a serem enfrentados durante e após a pandemia de Covid-19;
B. Refletir sobre as dificuldades vivenciadas pela rede de promoção, proteção e defesa dos direitos para o enfrentamento das violações de 
direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico;
C. Definir ações para garantir o pleno acesso de crianças e adolescentes às políticas sociais durante e após a pandemia, considerando as 
especificidades/diversidades;
D. Formular propostas de enfrentamento às consequências das violências contra crianças e adolescentes agravadas pela pandemia de 
Covid-19;
E. Promover/garantir a participação de crianças e adolescentes no processo de discussão sobre os reflexos da pandemia de Covid-19 em 
suas vidas, bem como na definição de medidas para enfrentamento das vulnerabilidades identificadas;
F. Refletir sobre a necessidade de ampliação do orçamento destinados às ações, programas e políticas de promoção, proteção, defesa e 
controle social dos direitos das crianças e dos adolescentes, considerando os reflexos da pandemia de Covid-19;
G. Aprofundar a discussão sobre o papel dos conselhos de direitos na deliberação e controle social das ações e políticas de promoção, pro-
teção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia.
H.
III – A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente está estruturada em cinco eixos temáticos para orientar os debates:
1. Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia.
2. Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia da Covid 19.
3. Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de 
promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia.
4. Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos 
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direitos de crianças e adolescentes considerando o cenário pandêmico.
5. Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes durante e pós-pandemia da Covid-19.

CAPITULO II
DA PROGRAMAÇÃO
Art.3º A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será instalada às 13h30 min do dia 26/10 de 2022, com creden-
ciamento dos participantes.

CAPITULOIII
DOS PARTICIPANTES, INSCRIÇÃO E CREDENCIAMENTO.
Art. 4º As inscrições serão feitas no local da conferência antes de terminar a leitura do regimento interno.
Art. 5º Participarão com direito a voz e voto na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente os inscritos até o termino 
da leitura do regimento interno.
Art. 6º Serão admitidas inscrições após abertura da conferencia, sem direito a voz e voto.

CAPITULO IV
DOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 7º Os grupos de trabalho serão divididos por eixos estratégicos e terão como meta avaliar os principais avanços, dificuldades e outras 
questões relacionadas à temática apresentada.
Art. 8º A Conferência Municipal se consubstancie em espaço democrático de debate sobre as perguntas geradoras de cada um dos cinco 
eixos, com a finalidade de formular e selecionar:
a) Até 5 proposta para o município priorizando 1(uma) propostas de cada eixo;
b) 1(uma) propostas de cada eixo para o estado;
c) 1(uma) proposta de cada eixo para o governo federal. As propostas serão enviadas à Comissão Organizadora Estadual conjuntamente 
com o relatório final.
Art. 9º As deliberações serão aprovadas em maioria simples no grupo, sintetizadas, transcritas e lidas pelo relator em plenária final para 
serem aprovadas.
Art. 10 Cada grupo temático contará com: um facilitador, um apoiador e um relator.
§ 1º – O Facilitador será indicado pela comissão organizadora e terá a função de:
1. Apresentar o tema contextualizando-o nos eixos propostos no âmbito municipal, estadual e federal.
2. Apoiar as discussões para a elaboração das propostas;
3. Estimular a participação dos membros do Grupo;
§ 2º O Apoiador será indicado pela comissão organizadora e terá a função de: a) assessorar as discussões; b) controlar o tempo; apoiar 
o relator no registro das proposições;
§ 3º O Relator será escolhido uma Criança ou adolescente do grupo e terá a função de registrar as proposições e apresenta-las na Plenária 
Final.

CAPÍTULO V
DAS MOÇÕES
Art. 11 As moções, que podem ser de reivindicação, repúdio, indignação, apoio, congratulação ou recomendação, deverão ser apresentadas 
à Comissão Organizadora até o início da plenária final, devidamente assinadas por no mínimo vinte por cento (20%) do total da plenária 
final.
Art. 12 Serão consideradas aprovadas as moções que obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade mais um dos participantes votantes 
presentes na Plenária Final.
§ 1º Os formulários para a apresentação das moções estarão disponíveis na recepção do evento.
§ 2º O propositor da moção será responsável por coletar as devidas assinaturas.

Art. 13 As moções somente são apreciadas e votadas, após o término da votação das propostas dos grupos temáticos. Após aprovada, cada 
moção deverá ser encaminhada à instância devida.
TÍTULO VI
DOS DELEGADOS
Art. 14 O credenciamento dos delegados será feito antecipadamente, ou no dia da conferência.
Art. 15 Para participação na etapa Estadual conforme RESOLUCÃO CEDCA/SC Nº 006/2022, serão eleitos, durante a etapa municipal, 3 
(três) delegados municipais, prevendo outros 3 (suplentes) suplentes, para participar da Conferencia Estadual que acontecerá nos dias 15, 
16 e 17 de agosto de 2023 em Florianópolis/SC.:
Art. 16 Os delegados serão credenciados nos grupos temáticos e referendados pela plenária.
CAPÍTULO VI
DA PLENÁRIA FINAL
Art. 17 A plenária final terá por objetivos:
I - Apreciar e votar as propostas eleitas nas discussões em grupo dentre os diferentes eixos;
II - Aprovar as moções apresentadas;
III. - Aprovar as indicações dos delegados, devidamente eleitos, para a etapa estadual.

Art. 18 A mesa organizadora coordenará a apresentação das propostas sugeridas nos grupos temáticos:
I - As proposições de alteração da redação das propostas deverão ser realizadas oralmente à mesa organizadora que as submeterão à 
apreciação da plenária;
II - Os propositores de destaque terão 2 (dois) minutos, no máximo, para defesa da proposta;
III - A aprovação das propostas dar-se-á por maioria simples.
IV - Encerrada a votação dos destaques do relatório final, o coordenador da mesa procederá a leitura das moções apresentadas, facultando-se 
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o tempo máximo de 2 (dois) minutos aos participantes que queiram se manifestar contrariamente à moção.

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19 Este regimento, elaborado pela Comissão Organizadora, será lido na abertura dos trabalhos da Conferencia Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente.
Art. 20 Questões de ordem relacionadas ao presente regimento deverão ser encaminhadas para a Comissão Organizadora que deliberará 
junto à plenária sobre casos omissos.

Navegantes 04 de outubro 2022.

COMISSÃO ORGANIZA4100014DORA DA CONFERENCIAMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
+.

RESOLUÇÃO 15-2022-CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Publicação Nº 4265652

RESOLUÇÃO 15/2022
Dispõe sobre a convocação da 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Navegantes e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAN, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei 
nº 2978 de 31 de março de 2015 e na resolução 116 do CONANDA resolve:

Art. 1º Convocar a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema Situação Dos Direitos Humanos De 
Crianças e Adolescentes Em Tempos De Pandemia Pela Covid:19, Violações e Vulnerabilidades De Crianças e Adolescentes, ações necessá-
rias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade.

Art. 2º Estabelecer o dia 26 de outubro de 2022 para a realização da referida conferência municipal.

Art. 3º O COMDCAN encaminhará esta resolução ao Executivo Municipal para elaboração do decreto municipal.

Art. 4º As despesas com a Conferência correrão por conta do Fundo Municipal da Infância e Adolescência e pela Prefeitura Municipal de 
Navegantes.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Navegantes, 11 de julho de 2022

Isabel Cristina Ribeiro Rosa
Presidente COMDCAN
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Nova Erechim

Câmara muniCiPal

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 0013/2022
Publicação Nº 4264339

 

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 0013/2022 

 
“FÉRIAS SERVIDORA LUCINÉIA FÁTIMA MERIGO.” 
  

PORTARIA Nº 13/2022 
  
“FÉRIAS SERVIDORA LUCINÉIA FÁTIMA MERIGO.” 
  
ROMEU ROQUE FROZZA, Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Erechim, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação 
em vigor, e conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme prevê o artigo 59 da Lei Complementar nº 025/01, de 02 de julho de 2001, o 
Servidor Municipal após cada período de 12 (doze) meses de serviço público, terá direito a 
férias. 
  
R E S O LV E: 
  
Art. 1º Fica concedido 20 (Vinte) dias de Férias para o Servidor Municipal LUCINÉIA 
FÁTIMA MERIGO, Matrícula 116/01, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
lotado na Câmara de Vereadores de Nova Erechim, a ser usufruída no período de 
03.11.2022 a 12.11.2022, referente ao período 01.01.2021 a 31.12.2021. 
  
Art. 2º Para fazer frente as despesas decorrentes da aplicação desta Portaria, serão 
utilizados os recursos consignados no orçamento vigente. 
  
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
  
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
  
  
               Nova Erechim-SC, 20 de outubro de 2022. 
  
  
  
ROMEU ROQUE FROZZA 
Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Erechim 
  
  
  
 

Romeu Roque Frozza 
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PORTARIA LEGISLATIVA Nº 0014/2022
Publicação Nº 4264340

 

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 0014/2022 

 
“FÉRIAS SERVIDORA DEBORA CRISTINA WERLANG.” 
  

PORTARIA Nº 014/2022 
  
“FÉRIAS SERVIDORA DEBORA CRISTINA WERLANG.” 
  
ROMEU ROQUE FROZZA, Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Erechim, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação 
em vigor, e conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme prevê o artigo 59 da Lei Complementar nº 025/01, de 02 de julho de 2001, o 
Servidor Municipal após cada período de 12 (doze) meses de serviço público, terá direito a 
férias. 
  
R E S O LV E: 
  
Art. 1º Fica concedido 10 (Dez) dias de Férias para a Servidora Municipal DEBORA 
CRISTINA WERLANG, Matrícula 523/01, ocupante do cargo de Assessora Jurídica, lotado 
na Câmara de Vereadores de Nova Erechim, a ser usufruída no período de 21.11.2022 a 
30.11.2022, referente ao período 01.01.2021 a 31.12.2021. 
  
Art. 2º Para fazer frente as despesas decorrentes da aplicação desta Portaria, serão 
utilizados os recursos consignados no orçamento vigente. 
  
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
  
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
  
  
            Nova Erechim-SC, 20 de outubro de 2022. 
  
  
  
  
  
ROMEU ROQUE FROZZA 
Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Erechim 
  
  
 

Romeu Roque Frozza 
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PORTARIA LEGISLATIVA Nº 0015/2022
Publicação Nº 4264389

 

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 0015/2022 

 
 “REVOGA A PORTARIA Nº.004/2017 DE 10 DE MAIO DE 2017, que: “NOMEIA 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES” 
  

PORTARIA Nº 015/2022 de 20 de Outubro de 2022.   
  
 “REVOGA A PORTARIA Nº.004/2017 DE 10 DE MAIO DE 2017, que: “NOMEIA 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES” 
  
ROMEU ROQUE FROZZA, Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Erechim, 
Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe o Regimento 
Interno e a Lei Orgânica Municipal, bem como, as demais leis. 
  
  
RESOLVE: 
Art. 1° - Fica  Revogada a PORTARIA Nº.004/2017 DE 10 DE MAIO DE 2017, que: 
“NOMEIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES”, a  Servidora 
Pública Municipal Lucinéia Fátima Merigo, ocupando do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, conforme solicitação, a contar da data de 01 de novembro de 2022. 
  
Art. 2º-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Nova Erechim (SC), em 20 de Outubro de 2022. 
  
  
  
  
ROMEU ROQUE FROZZA 
Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Erechim 
  
  
 

Romeu Roque Frozza 
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Nova Trento

Prefeitura

DECRETO Nº 192, 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265813

DECRETO Nº 192, 20 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA TRENTO E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Nova Trento, Tiago Dalsasso, e a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova 
Trento, Samanta Lazzarotto Franzoi, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 
1.284/93, e conforme deliberado em Reunião Plenária Ordinária de 12 de Setembro de 2022, resolvem:

Art. 1º Convocar a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a finalidade de analisar, definir e deliberar as 
diretrizes da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 2º A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada no Município de Nova Trento, no dia 10 de No-
vembro de 2022.

Art. 3º O evento terá como tema geral: "Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19: 
violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com 
respeito à diversidade".

Art. 4º O Município durante a sua Conferência Municipal, elegerá delegados para participação na Conferência Estadual, conforme critério 
definido no Regimento Interno da Conferência e baseado nas orientações fornecidas pelo CONANDA/DF.

Art. 5º Para a organização do evento poderão ser criados grupo de trabalhos, denominados de Comissões.

Município Nova Trento, 20 de Outubro de 2022.

___________________________ ______________________________
Tiago Dalsasso    Samanta Lazzarotto Franzoi
Prefeito Municipal   Presidente do CMDCA
Nova Trento – SC    Nova Trento - SC

PORTARIA 819-2022 (B) - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ORIVAL MARCHI
Publicação Nº 4263307

PORTARIA Nº 819/2022 (B)

Prorroga Admissão em Caráter Temporário

Larissa Battisti, Secretária Municipal de Educação de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe foram confe-
ridas através do Decreto nº 095 de 18/04/2017, de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal 
nº 2.553, de 21 de outubro de 2014.
RESOLVE:
PRORROGAR, a Portaria 644/2022, que ADMITIU em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado nº 014/2022, de 10 
de junho de 2022, convocado conforme Decreto nº 105/2022, ORIVAL MARCHI, matricula nº 9085, para exercer o cargo de Motorista de 
Transporte Escolar, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro de Pessoal da Administração Direta 
desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, em vaga vinculada, em substituição ao titular efetivo da vaga – Jair Silva dos Santos, 
afastado para tratamento de saúde, conforme Portaria nº 824/2022, a contar de 01 de setembro de 2022 até 15 de outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 01 de setembro de 2022.

Larissa Battisti
Secretária Municipal de Educação

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC.

Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 264/2022
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CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 
126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, LARISSA 
BATTISTI, XXX, brasileira, residente e domiciliada na Rua XXX, n° XX, Bairro XXX, na Cidade de XXX, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, 
de 21 de outubro 2014, e o senhor ORIVAL MARCHI, brasileiro, XXX, residente e domiciliado na Rua XXX, nº XX, Bairro XXX, Município de 
XXX, portador do CPF nº 480.XXX.XXX-X1 firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima mencionada e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO
Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Motorista de Transporte Escolar, com 40 (qua-
renta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, Município de Nova Trento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL
O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R$ 2.039,50 (dois mil e trinta e nove reais e 
cinquenta centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou 
aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL
Este contrato é firmado a contar de 01 de setembro de 2022 até 15 de outubro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de de-
missão;
III – pela resilição unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30
(Trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;

(Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 264/2022)

IV – pela resilição unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
VI – pelo falecimento do contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, inter-
valos e términos fixados pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO
O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA – DO FORO
Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as 
testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 01 de setembro de 2022.

Larissa Battisti      Orival Marchi
Secretária Municipal de Educação    Contratado

Registrado e publicado o presente contrato em Diário oficial dos Municípios/DOM/SC.

Ivete Rachadel
Diretora de Recursos Humanos

Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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TESTEMUNHAS:

Jean Marcos Bunn     Sirléia Piuco
Assistente Administrativo     Diretor de Ensino
Matrícula: 8132      Matrícula: 6568

PORTARIA 936-2022 - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ORIVAL MARCHI
Publicação Nº 4263301

 PORTARIA Nº 936/2022

Prorroga Admissão em Caráter Temporário

Larissa Battisti, Secretária Municipal de Educação de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe foram confe-
ridas através do Decreto nº 095 de 18/04/2017, de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal 
nº 2.553, de 21 de outubro de 2014.
RESOLVE:
PRORROGAR, a Portaria 819/2022 (B), que PRORROGOU a Admissão em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado nº 
014/2022, de 10 de junho de 2022, convocado conforme Decreto nº 105/2022, ORIVAL MARCHI, matricula nº 9085, para exercer o cargo 
de Motorista de Transporte Escolar, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro de Pessoal da 
Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, em vaga vinculada, em substituição ao titular efetivo da vaga 
– Jair Silva dos Santos, afastado para tratamento de saúde, conforme Portaria nº 930/2022, a contar de 16 de outubro de 2022 até 16 de 
dezembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 18 de outubro de 2022.

Larissa Battisti
Secretária Municipal de Educação

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC.

Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 264/2022

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 
126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, LARISSA 
BATTISTI, XXX, brasileira, residente e domiciliada na Rua XXX, n° XX, Bairro XXX, na Cidade de XXX, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, 
de 21 de outubro 2014, e o senhor ORIVAL MARCHI, brasileiro, XXX, residente e domiciliado na Rua XXX, nº XX, Bairro XXX, Município de 
XXX, portador do CPF nº 480.XXX.XXX-X1 firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima mencionada e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO
Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Motorista de Transporte Escolar, com 40 (qua-
renta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, Município de Nova Trento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL
O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R$ 2.039,50 (dois mil e trinta e nove reais e 
cinquenta centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou 
aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL
Este contrato é firmado a contar de 16 de outubro de 2022 até 16 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de de-
missão;
III – pela resilição unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30
(Trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;
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(Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 264/2022)

IV – pela resilição unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
VI – pelo falecimento do contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, inter-
valos e términos fixados pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO
O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA – DO FORO
Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as 
testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 18 de outubro de 2022.

Larissa Battisti     Orival Marchi
Secretária Municipal de Educação   Contratado

Registrado e publicado o presente contrato em Diário oficial dos Municípios/DOM/SC.

Ivete Rachadel
Diretora de Recursos Humanos

Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHAS:

Jean Marcos Bunn    Sirléia Piuco
Assistente Administrativo    Diretor de Ensino
Matrícula: 8132     Matrícula: 6568

PORTARIA 937-2022 - CONCEDE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - MARCIA REGINA GROTT FELLER
Publicação Nº 4263304

PORTARIA Nº 937/2022

Conversão em Dinheiro de 1/3 de Férias

Daniel Rongalio, Secretário Municipal de Administração e Finanças, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas através do Decreto nº 095/2017, de 18/04/2017 e de acordo com o que determina o art. 75, da Lei n° 1.207, de 30 de agosto 
de 1992 (Estatuto do Funcionário Público Municipal),

RESOLVE:
CONCEDER 1/3 de Férias em dinheiro, no mês de OUTUBRO do corrente ano, à Servidora Pública Municipal, MARCIA REGINA GROTT FEL-
LER, matrícula nº 58, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, com 40 (quarenta) horas semanais, em exer-
cício na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do Quadro de Pessoal Efetivo da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, 
Município de Nova Trento, relativo ao período aquisitivo de 04/02/2020 a 03/02/2021.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 18 de outubro de 2022.

Daniel Rongalio
Secretário Municipal Administração e Finanças

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC.
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PROCESSO N° 121/2022 - CONCORRÊNCIA N° 002/2022
Publicação Nº 4257952

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9D23186E67BA85AFEBED833C44B6BD9040AD78E5
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2022 – CONCORRÊNCIA Nº 002/2022
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLU-
VIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, conforme projeto, 
memoriais e documentos em anexo.
Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Forma de Execução: Regime de Empreitada por preço Unitário. Entrega dos envelopes: Até as 08:30 
horas do dia 24/11/2022. Abertura: 24/11/2022 as 09:00 horas.
Retirada do Edital e outras informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: (48) 3267-3213 e (48) 3267-3211 – Site: www.novatrento.
sc.gov.br. Email: licitacao@novatrento.sc.gov.br
Tiago Dalsasso
Prefeito



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1517

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 057/2022 - PROCESSO Nº 092/2022
Publicação Nº 4263561

 

92/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Processo Nº

Página: 1 / 5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77 / 2022
No  dia  19  do  mês  de  Outubro  do  ano  de  2022  compareceram,  de  um  lado  a(o)  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOVA  TRENTO,

pessoa  jurídica  de  direito  público,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  82.925.025/0001-60,  com  sede  administrativa  localizada  na  Praça  del
Comune,  126,  bairro  Centro,  CEP  nº  88270000,  nesta  cidade  de  Nova  Trento,SC,  representado  pelo  PREFEITO,  o  Sr(a)  TIAGO
DALSASSO  inscrito  no  cpf  sob  o  nº  069.433.949-08,  doravante  denominada  ADMINISTRAÇÃO,   e  as  empresas  abaixo  qualificadas,
doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento  da  licitação  na  modalidade  Pregão  Eletrônico   nº  57/2022,  Processo  licitatório  nº  92/2022  que  selecionou  a  proposta  mais
vantajosa para a Administração Pública,  objetivando o(a)  REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MUDAS DE
FLORES E DERIVADOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO EM PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS DA CIDADE , em
conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

AGROPECUARIA A & G LTDA 1,2,3,5,6,8,9,10

Nome da empresa Itens

As  empresas  DETENTORAS  DA  ATA  dos  itens,  resolvem  firmar  a  presente  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  de  acordo  com  o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados,  regido pela  lei  10.520/2002,  Art.  37,  XXI,  bem como pelo
Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a
seguir  estabelecidas:

AGROPECUARIA A & G LTDA 43.142.431/0001-
03

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  A  AQUISIÇÃO  PARCELADA  DE  MUDAS  DE  FLORES  E  DERIVADOS,  DESTINADOS  A

ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO EM PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS DA CIDADE
Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,

propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FLOR MINI ENXORIA1 CAIXA PROPRIA PROPRIA 300 59,50 17850,00

FLOR EMPATES2 CAIXA PROPRIA PROPRIA 300 25,00 7500,00

FLOR SALVIA3 CAIXA PROPRIA PROPRIA 300 25,00 7500,00

TERRA PRONTA - 15 KG5 SACO SOLOVIVO PROPRIA150 12,00 1800,00

SUBSTRATO6 SACO AKADEKE PROPRIA 100 18,00 1800,00

ESTERCO - 50KG8 SACO FERTICEL PROPRIA 60 28,00 1680,00

MOERÃO 0,07 x 0,10 x 2,20 m9 UNIDADE PROPRIA PROPRIA 100 27,50 2750,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd
FORNECEDOR: AGROPECUARIA A & G LTDA
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MOERÃO 0,12 x 0,15 x 2,20 m10 UNIDADE PROPRIA PROPRIA 100 39,00 3900,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.
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CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  definitivo  dos  materiais,  após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
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detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou

retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não

executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não

superior a 2 (dois) anos.
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública  municipal,  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1.  A  penalidade  prevista  na  alínea  b  do  subitem  11.1.3.  poderá  ser  aplicada  de  forma  isolada  ou  cumulativamente  com  as

sanções previstas nas alíneas  a  c e  d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2.  Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de  contratar  com  a  administração  de  até  cinco  anos  e  descredenciamento  do  Registro  Cadastral  da  ADMINISTRAÇÃO,  o  licitante  que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3.  O  fornecedor  que  não  recolher  as  multas  previstas  neste  artigo,  no  prazo  estabelecido,  ensejará  também a  aplicação  da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.

11.1.3.4.  A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c   e   d   do subitem 11.1.3,  será de competência  exclusiva do prefeito
municipal,  facultada  a  ampla  defesa,  na  forma  e  no  prazo  estipulado  no  parágrafo  seguinte,  podendo  a  reabilitação  ser  concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2.  Fica  garantido  ao  fornecedor  o  direito  prévio  da  citação  e  de  ampla  defesa,  no  respectivo  processo,  no  prazo  de  cinco  dias
úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1.  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Nova  Trento,SC  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  ou  questões  oriundas  do  presente
instrumento.

 E,  por  estarem  as  partes  justas  e  compromissadas,  assimam  o  presente  Termo  em  duas  vias,  de  igual  teor,  na  presença  das
testemunhas abaixo assinadas

TIAGO DALSASSO
PREFEITO

Nova Trento,19 de Outubro de 2022

CNPJ: 43.142.431/0001-03
AGROPECUARIA A & G LTDA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78 / 2022
No  dia  19  do  mês  de  Outubro  do  ano  de  2022  compareceram,  de  um  lado  a(o)  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOVA  TRENTO,

pessoa  jurídica  de  direito  público,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  82.925.025/0001-60,  com  sede  administrativa  localizada  na  Praça  del
Comune,  126,  bairro  Centro,  CEP  nº  88270000,  nesta  cidade  de  Nova  Trento,SC,  representado  pelo  PREFEITO,  o  Sr(a)  TIAGO
DALSASSO  inscrito  no  cpf  sob  o  nº  069.433.949-08,  doravante  denominada  ADMINISTRAÇÃO,   e  as  empresas  abaixo  qualificadas,
doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento  da  licitação  na  modalidade  Pregão  Eletrônico   nº  57/2022,  Processo  licitatório  nº  92/2022  que  selecionou  a  proposta  mais
vantajosa para a Administração Pública,  objetivando o(a)  REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MUDAS DE
FLORES E DERIVADOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO EM PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS DA CIDADE , em
conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA 4,7

Nome da empresa Itens

As  empresas  DETENTORAS  DA  ATA  dos  itens,  resolvem  firmar  a  presente  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  de  acordo  com  o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados,  regido pela  lei  10.520/2002,  Art.  37,  XXI,  bem como pelo
Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a
seguir  estabelecidas:

JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES
LTDA

43.338.044/0001-
39

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  A  AQUISIÇÃO  PARCELADA  DE  MUDAS  DE  FLORES  E  DERIVADOS,  DESTINADOS  A

ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO EM PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS DA CIDADE
Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,

propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FERTILIZANTE4 LITROS BIO GROW BIO
GROW

50 61,00 3050,00

ADUBO SACO 50 KG7 UNIDADE TURFA FÉRTIL
TURFA F

25 168,00 4200,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd
FORNECEDOR: JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
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disponíveis  para levantamento das condições de mercado,  envolvendo todos os elementos materiais  para fins  de fixação de preço

máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de

força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar

conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
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município,  observado  o  prazo  legalmente  permitido,  quando  os  preços  apresentarem  mais  vantajosos  para  a  Administração  e/ou

existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força

maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
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7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de

validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade

requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE

GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à

administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além

das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento

da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  definitivo  dos  materiais,  após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não
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Nova Veneza

Prefeitura

DECRETO DP N.º 456, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4263655

DECRETO DP N.º 456, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.

Demite a pedido a servidora, SÔNIA SOMARIVA, contratada para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar de Ensino de Edu-
cação Infantil.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Muni-
cipal, Lei Municipal nº 1.416 de 29 de dezembro de 1999 e Processo Seletivo 002/2021.
DECRETA

Art. 1º - Fica demitida a pedido a servidora, SÔNIA SOMARIVA, contratada para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar de 
Ensino de Educação Infantil, conforme Decreto DP n.º 012 de 10 de janeiro de 2022 e Decreto DP n.º 315 de 19 de Julho de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 23 de setembro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 23 de setembro de 2022.

HÉRICA FELISBERTO
Secretária Municipal de Educação

DECRETO DP N.º 457, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4263659

DECRETO DP N.º 457, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.

Contrata através de Chamada Pública a servidora, MARCICLEIDE ALVES DE ALMEIDA, para exercer o cargo em provimento temporário de 
Auxiliar de Serviços Gerais I.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012 e Chamada Pública 011/2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica contratada através de Chamada Pública a servidora, MARCICLEIDE ALVES DE ALMEIDA, para exercer o cargo em provimento 
temporário de Auxiliar de Serviços Gerais I, 40 (quarenta) horas semanais, com remuneração fixada em Lei, no Centro Educacional Terezi-
nha Paseto Spillere, com término em 31 de outubro de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 26 de setembro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 26 de setembro de 2022.

HÉRICA FELISBERTO
Secretária Municipal de Educação
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DECRETO DP N.º 458, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4263663

DECRETO DP N.º 458, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.

Demite a pedido a servidora, GIORGIA EMILIA KLERING, contratada para exercer o cargo em provimento temporário de Médico ESF - ACT.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC usando das atribuições legais e de conformidade a Lei Orgânica Municipal, 
Lei Municipal nº 2.501 de 09 de dezembro de 2015, Leis Complementares nº 005 de 09 de dezembro de 2015, nº 007 de 10 de março de 
2016, nº 008 08 de junho de 2016 e nº 009 de 29 de junho de 2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica demitida a pedido a servidora, GIORGIA EMILIA KLERING, contratada para exercer o cargo em provimento temporário de 
Médico ESF - ACT, conforme Decreto DP n.º 267 de 12 de maio de 2022, com término em 30 de setembro de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 26 de setembro de 2022.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 26 de setembro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 459, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4263671

DECRETO DP N.º 459, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.

Reversão da demissão a pedido da servidora, TAILENE ZOCCHE DEMO BINATTI, contratada para exercer o cargo em provimento temporário 
de Professor - ACT

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o Art. 23 da Lei Com-
plementar nº 001 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Reversão da demissão a pedido da servidora, TAILENE ZOCCHE DEMO BINATTI, conforme comprovação de exame médico em 
anexo, atestando confirmação de gravidez em data pretérita a demissão do cargo em provimento temporário de Professor – ACT, retornando 
suas atividades por conta da estabilidade legal

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto DP n.º 454, de 21 de setembro de 2022.

Nova Veneza/SC, 27 de setembro de 2022.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 27 de setembro de 2022.

HÉRICA FELISBERTO
Secretária Municipal de Educação

DECRETO DP N.º 460, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4263679

DECRETO DP N.º 460, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.

Exonera a pedido o servidor, MACIEL BRAMBILA CAMPOS, nomeado para o cargo de provimento em comissão de Assistente de Apoio Téc-
nico I – CC7.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Lei 1.986 de 21 de dezembro de 2009 e Lei Complementar 001 de 03 de abril de 2012.
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DECRETA

Art. 1º - Fica exonerado a pedido o servidor, MACIEL BRAMBILA CAMPOS, nomeado para o cargo de provimento em comissão de Assistente 
de Apoio Técnico I – CC7, 40 (quarenta) horas semanais, conforme Decreto DP n.º 316 de 21 de agosto de 2018, com término em 30 de 
setembro de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 27 de setembro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 27 de setembro de 2022.

CARLOS TARCÍSIO MATHIAS
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

DECRETO DP N.º 461, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263685

DECRETO DP N.º 461, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata a servidora, GIORGIA EMILIA KLERING, para atuar em caráter excepcional no cargo em provimento temporário emergencial de 
Médico (diversos).

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 1.830 de 26 de junho de 2007 e Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Fica contratada a servidora, GIORGIA EMILIA KLERING, para atuar em caráter excepcional no cargo em provimento temporário 
emergencial de Médico (diversos), com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com remuneração fixada em Lei, na UBS Catharina 
Feltrin Spillere, com término em 02 de outubro de2023.

Parágrafo Único – A critério da Administração o contrato poderá ser encerrado a qualquer momento.

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

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

Nova Veneza/SC, 03 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 03 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 462, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263689

DECRETO DP N.º 462, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata através de Processo Seletivo Público, a servidora TÂNIA MARGARETE DUMINELLI FRASSETTO, para exercer o cargo em provimento 
temporário de Agente Comunitária de Saúde.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade a Lei Orgânica Municipal, 
Leis Municipais Complementares nº 005 de 09 de dezembro de 2015, nº 007 de 10 de março de 2016, nº 008 de 08 de junho de 2016 e Lei 
nº 009 de 29 de junho de 2016, Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012 e Processo Seletivo 001/2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica contratada através de Processo Seletivo Público a servidora, TÂNIA MARGARETE DUMINELLI FRASSETTO, para exercer o 
cargo em provimento temporário de Agente Comunitária de Saúde, 40 (quarenta) horas semanais, na Unidade Básica de Saúde Orelinda 
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Bez Bortolotto.

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

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

Nova Veneza/SC, 03 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 03 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 463, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263695

DECRETO DP N.º 463, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata através de Processo Seletivo Público, a servidora FÁTIMA DIAS, para exercer o cargo em provimento temporário de Agente Co-
munitária de Saúde.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade a Lei Orgânica Municipal, 
Leis Municipais Complementares nº 005 de 09 de dezembro de 2015, nº 007 de 10 de março de 2016, nº 008 de 08 de junho de 2016 e Lei 
nº 009 de 29 de junho de 2016, Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012 e Processo Seletivo 001/2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica contratada através de Processo Seletivo Público a servidora, FÁTIMA DIAS, para exercer o cargo em provimento temporário 
de Agente Comunitária de Saúde, 40 (quarenta) horas semanais, na Unidade Básica de Saúde Orelinda Bez Bortolotto.

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

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

Nova Veneza/SC, 03 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 03 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 464, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263705

DECRETO DP N.º 464, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata a servidora, LUCIANA FAUSTINO, para exercer o cargo em provimento temporário de Agente Comunitária de Saúde.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade a Lei Orgânica Municipal, 
Leis Municipais Complementares nº 005 de 09 de dezembro de 2015, nº 007 de 10 de março de 2016, nº 008 de 08 de junho de 2016 e 
Lei nº 009 de 29 de junho de 2016, Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica contratada a servidora, LUCIANA FAUSTINO, para exercer o cargo em provimento temporário de Agente Comunitária de Saú-
de, 40 (quarenta) horas semanais, exercendo sua função na Unidade de Básica de Saúde São Francisco, com término em 02 de outubro 
de 2023.

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

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



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1531

Nova Veneza/SC, 03 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 03 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 465, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263712

DECRETO DP N.º 465, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata a servidora, JULIA BATISTA DAMINELLI, para exercer o cargo em provimento temporário de Agente Comunitária de Saúde.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade a Lei Orgânica Municipal, 
Leis Municipais Complementares nº 005 de 09 de dezembro de 2015, nº 007 de 10 de março de 2016, nº 008 de 08 de junho de 2016 e 
Lei nº 009 de 29 de junho de 2016, Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA:
Art. 1º - Fica contratada a servidora, JULIA BATISTA DAMINELLI, para exercer o cargo em provimento temporário de Agente Comunitária de 
Saúde, 40 (quarenta) horas semanais, exercendo sua função na Unidade de Básica de Orelinda Bez Bortolotto, em substituição em Salete 
Romagna Bortolotto (licença saúde), com término em 30 de novembro de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 03 de outubro de 2022.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 03 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 466, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263719

DECRETO DP N.º 466, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata o servidor, RAFAEL BATISTA DA ROCHA, para atuar em caráter excepcional no cargo em provimento temporário de Odontólogo.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 1.830 de 26 de junho de 2007 e Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Fica contratado o servidor, RAFAEL BATISTA DA ROCHA, para atuar em caráter excepcional no cargo em provimento temporário 
de Odontólogo, 20 (vinte) horas semanais, com remuneração fixada, na Unidade Básica de Saúde Orelinda Bez Bortolotto, com término em 
02/de outubro de 2023.

Parágrafo Único – A critério da Administração o contrato poderá ser encerrado a qualquer momento.

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

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

Nova Veneza/SC, 03 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 03 de outubro de 2022.
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CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 467, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263723

DECRETO DP N.º 467, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata o servidor, MACIEL BRAMBILA CAMPOS, para exercer o cargo em provimento temporário de Motorista I.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 1.830 de 26 de junho de 2007 e Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Fica contratado o servidor, MACIEL BRAMBILA CAMPOS, para exercer o cargo em provimento temporário de Motorista I, com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, com remuneração fixada em Lei, na Secretaria Municipal Transportes, Obras e serviços Urbanos, 
com término em 02 de outubro de 2023.

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

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

Nova Veneza/SC, 03 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 03 de outubro de 2022.

CARLOS TARCÍSIO MATHIAS
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

DECRETO DP N.º 468, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263725

DECRETO DP N.º 468, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata através de Processo Seletivo Público a servidora, SAMARA ALVES DE FREITAS, para exercer o cargo em provimento temporário de 
Auxiliar de Ensino de Educação Infantil.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Muni-
cipal, Lei Municipal nº 1.416 de 29 de dezembro de 1999 e Processo Seletivo 002/2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica contratada através de Processo Seletivo Público a servidora, SAMARA ALVES DE FREITAS, para exercer o cargo em provimento 
temporário de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, 40 (quarenta) horas semanais, no Centro Educacional Terezinha Paseto Spillere, com 
término em 12 de dezembro de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 03 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 03 de outubro de 2022.

HÉRICA FELISBERTO
Secretária Municipal de Educação
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DECRETO DP N.º 469, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263728

DECRETO DP N.º 469, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.

Demite a pedido o servidor, JEAN BATISTA MENDES, contratado para exercer o cargo em provimento temporário de Motorista I.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Fica demitido a pedido o servidor, JEAN BATISTA MENDES, contratado para exercer o cargo em provimento temporário de Motorista 
I, conforme Decreto DP n.º 298 de 13 de julho de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 04 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 04 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 470, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263731

DECRETO DP N.º 470, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.

Demite a pedido a servidora, LUANA PAZ TEIXEIRA CARLOS, contratada para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar Serviços 
Gerais I.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Fica demitida a pedido a servidora, LUANA PAZ TEIXEIRA CARLOS, contratada para exercer o cargo em provimento temporário de 
Auxiliar Serviços Gerais I, conforme Decreto DP n.º 209 de 20 de maio de 2021.

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

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

Nova Veneza/SC, 05 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 05 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 471, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263735

DECRETO DP N.º 471, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.

Exonera a pedido o servidor, ANTÔNIO UGIONI DEMO, nomeado através de Concurso Público, para o cargo em provimento efetivo de Au-
xiliar de Serviços Gerais II.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
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da Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar 001 de 03 de abril de 2012 e Edital de Concurso Público 01/2007.
DECRETA

Art. 1º - Fica exonerado a pedido o servidor, ANTÔNIO UGIONI DEMO, nomeado para o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais II, através do Edital de Concurso Público nº 01/2007, conforme Decreto nº 235 de 02 de junho de 2008.

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

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

Nova Veneza/SC, 05 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 05 de outubro de 2022.

CARLOS TARCÍSIO MATHIAS
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

DECRETO DP N.º 472, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263739

DECRETO DP N.º 472, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.

Extinção da aposentadoria da servidora, VITÓRIA SPERLING MARTINHAGO, nomeada para exercer o cargo de Professor, em decorrência 
de seu falecimento.

ROGÉRIO JOSE FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade a Lei Orgânica Municipal, 
Lei Complementar 001 e 002 de 03 de abril de 2012 de 1999.

CONSIDERANDO o teor do Decreto de 15 de abril de 1975.
DECRETA

Art. 1º - Fica extinta a aposentadoria da servidora, VITÓRIA SPERLING MARTINHAGO, com o Município de Nova Veneza, nomeada para 
exercer o cargo de Professor, conforme Decreto de 02 de fevereiro de 1959, em decorrência de seu falecimento, nos termos do art. 37, 
inciso IV, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com término em 30 de setembro de 2022, conforme Certidão de Óbito nº 107516 
01 55 2022 4 00026 116 0007899 18.

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

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

Nova Veneza/SC, 07 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 07 de outubro de 2022.

OSNIR ANGELO GHELLERE
Secretário Municipal de Administração e Finanças

DECRETO DP N.º 473, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263743

DECRETO DP N.º 473, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata a servidora, DÉBORA SCARPARI RIBEIRO, para exercer o cargo em provimento temporário de Motorista I.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 1.830 de 26 de junho de 2007 e Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Fica contratada a servidora, DÉBORA SCARPARI RIBEIRO, para exercer o cargo em provimento temporário de Motorista I, com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com remuneração fixada em Lei, na Secretaria Municipal Saúde, com término em 09 de 
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outubro de 2023.

Parágrafo Único – A critério da Administração o contrato poderá ser encerrado a qualquer momento.

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

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

Nova Veneza/SC, 10 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 10 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 474, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263747

DECRETO DP N.º 474, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata a servidora, ANA OLGA VIEIRA DA ROSA, para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais I.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 1.830 de 26 de junho de 2007 e Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Fica contratada a servidora, ANA OLGA VIEIRA DA ROSA, para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar de Serviços 
Gerais I, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com remuneração fixada em Lei, na Secretaria Municipal Saúde, com término 
em 09 de outubro de 2023.

Parágrafo Único – A critério da Administração o contrato poderá ser encerrado a qualquer momento.

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

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

Nova Veneza/SC, 10 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 10 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 475, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263750

DECRETO DP N.º 475, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata o servidor, EDUARDO DONIZETE VIEIRA DE SOUZA, para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais 
II.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA:
Art. 1º - Fica contratado o servidor, EDUARDO DONIZETE VIEIRA DE SOUZA, para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar de 
Serviços Gerais II, 40 (quarenta) horas semanais, com remuneração fixada em Lei, na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços 
Urbanos, com término em 10 de outubro de 2023.

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



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1536

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

Nova Veneza/SC, 11 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 11 de outubro de 2022.

CARLOS TARCÍSIO MATHIAS
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

DECRETO DP N.º 476, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263753

DECRETO DP N.º 476, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.

Prorroga a contratação da servidora, CAMILA BASTOS CAMINHA GUERRA, para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar 
Serviços Gerais I.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Fica prorrogada a contratação da servidora CAMILA BASTOS CAMINHA GUERRA, para exercer o cargo em provimento temporário 
de Auxiliar Serviços Gerais I, conforme Decreto DP nº 407 de 10 de agosto de 2022 e Decreto DP n.º 436 de 01 de setembro de 2022, com 
término em 12 de dezembro de 2022, em substituição na Nara Alexandrina Rissi Trombin (licença saúde).

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

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

Nova Veneza/SC, 11 de outubro de 2022.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 11 de outubro de 2022.

HÉRICA FELISBERTO
Secretária Municipal de Educação

DECRETO DP N.º 477, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263756

DECRETO DP N.º 477, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.

Prorroga a contratação da servidora, MARCICLEIDE ALVES DE ALMEIDA, para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar Ser-
viços Gerais I.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Fica prorrogada a contratação da servidora MARCICLEIDE ALVES DE ALMEIDA, para exercer o cargo em provimento temporário de 
Auxiliar Serviços Gerais I, conforme Decreto DP nº 457 de 26 de setembro de 2022, com término em 22 de novembro de 2022, em substi-
tuição na Luiza da Silva Mantovani (licença saúde).

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

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

Nova Veneza/SC, 11 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada, em 11 de outubro de 2022.

HÉRICA FELISBERTO
Secretária Municipal de Educação

DECRETO DP N.º 478, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263760

DECRETO DP N.º 478, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata o servidor, GUSTAVO BRUNO SILVA MAIA, para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais II.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA:
Art. 1º - Fica contratado o servidor, GUSTAVO BRUNO SILVA MAIA, para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar de Serviços 
Gerais II, 40 (quarenta) horas semanais, com remuneração fixada em Lei, na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, 
com término em 19 de outubro de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 13 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 13 de outubro de 2022.

CARLOS TARCÍSIO MATHIAS
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

DECRETO DP N.º 479, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263761

DECRETO DP N.º 479, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Exonera a pedido o servidor, ARILDO GABRIEL MONTEIRO, nomeado para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão - CC5.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Lei 1.986 de 21 de dezembro de 2009 e Lei Complementar 001 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Fica exonerado a pedido o servidor, ARILDO GABRIEL MONTEIRO, nomeado para o cargo de provimento em comissão de Chefe de 
Divisão - CC5, 40 (quarenta) horas semanais, conforme Decreto n.º 196 de 05 de março de 2014.

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

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

Nova Veneza/SC, 13 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 13 de outubro de 2022.

CAROLINA WARMLING GHISLANDI HOEPERS
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
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DECRETO DP N.º 480, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263763

DECRETO DP N.º 480, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Término de Contrato Temporário da servidora, ELISETE PANATTO, contratada para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar 
de Ensino de Educação Infantil.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Muni-
cipal, Lei Municipal nº 1.416 de 29 de dezembro de 1999 e Processo Seletivo 002/2021.
DECRETA

Art. 1º - Fica demitida por Término de Contrato Temporário a servidora, ELISETE PANATTO, contratada para exercer o cargo em provimento 
temporário de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, conforme Decreto DP nº 247 de 18 de abril de 2022 e Decreto DP n.º 324 de 19 de 
julho de 2022, em retorno de substituição da servidora Ivana Gonçalves Pereira (licença maternidade), sendo o último dia trabalhado em 
17 de outubro de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 13 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 13 de outubro de 2022.

HÉRICA FELISBERTO
Secretária Municipal de Educação

DECRETO DP N.º 481, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263771

DECRETO DP N.º 481, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata o servidor, EDILSON SILVESTRE MILANEZ, para atuar em caráter excepcional no cargo em provimento temporário de Odontólogo.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 1.830 de 26 de junho de 2007 e Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.
DECRETA

Art. 1º - Fica contratado o servidor, EDILSON SILVESTRE MILANEZ, para atuar em caráter excepcional no cargo em provimento temporário 
de Odontólogo, 20 (vinte) horas semanais, com remuneração fixada, na Unidade Básica de Saúde Orelinda Bez Bortolotto, pelo período de 
17 de outubro de 2022 a 16 de outubro de 2023.

Parágrafo Único – A critério da Administração o contrato poderá ser encerrado a qualquer momento.

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

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

Nova Veneza/SC, 14 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 14 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde
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DECRETO DP N.º 482, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263773

DECRETO DP N.º 482, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata através de Processo Seletivo Público a servidora, BRUNA COLOMBO MINATTO, para exercer o cargo em provimento temporário de 
Auxiliar de Ensino de Educação Infantil.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Muni-
cipal, Lei Municipal nº 1.416 de 29 de dezembro de 1999 e Processo Seletivo 002/2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica contratada através de Processo Seletivo Público a servidora, BRUNA COLOMBO MINATTO, para exercer o cargo em provimento 
temporário de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, 20 (vinte) horas semanais, no Centro Educacional Antônio de Césaro Cavaler, com 
término em 11 de novembro de 2022, em substituição a Veridiana da Silva Hermenegildo Alexandre (Licença por Motivo de Doença em 
Pessoa da Família).

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

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

Nova Veneza/SC, 17 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 17 de outubro de 2022.

HÉRICA FELISBERTO
Secretária Municipal de Educação

DECRETO DP N.º 483, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263774

DECRETO DP N.º 483, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata a servidora, MARIANA DE OLIVEIRA AMBONI, para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais I.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com o inciso IX, artigo 53, 
da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 1.830 de 26 de junho de 2007 e Leis Complementares 001 e 002 de 03 de abril de 2012.

DECRETA

Art. 1º - Fica contratada a servidora, MARIANA DE OLIVEIRA AMBONI, para exercer o cargo em provimento temporário de Auxiliar de Ser-
viços Gerais I, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com remuneração fixada em Lei, na Secretaria Municipal Saúde, com 
término em 16 de outubro de 2023.

Parágrafo Único – A critério da Administração o contrato poderá ser encerrado a qualquer momento.

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

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

Nova Veneza/SC, 17 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 17 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde
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DECRETO DP N.º 484, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263778

DECRETO DP N.º 484, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

Demite a pedido a servidora, JUDITE DONDOSSOLA, contratada através de Processo Seletivo Público para exercer o cargo em provimento 
temporário de Auxiliar em Saúde Bucal - ESF.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, usando das atribuições legais e de conformidade a Lei Orgânica Municipal, 
Lei Complementar 001 de 03 de abril de 2012, Lei Complementar nº 005 de 09 de dezembro de 2015 e Processo Seletivo Público 002/2015.
DECRETA:
Art. 1º - Fica demitida a pedido a servidora JUDITE DONDOSSOLA, contratada através de Processo Seletivo Público para exercer no cargo 
em provimento temporário de Auxiliar em Saúde Bucal - ESF, 40 (quarenta) horas semanais, conforme Decreto n.º 255 de 21 de junho de 
2016, sendo o último dia trabalhado em 16 de outubro de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 17 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 17 de outubro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO PASETTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DP N.º 485, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263779

DECRETO DP N.º 485, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

Demite a pedido a servidora, TALITA VIEIRA, contratada para exercer o cargo em provimento temporário de Professor - ACT.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Muni-
cipal, Lei Municipal nº 1.416 de 29 de dezembro de 1999 e Processo Seletivo 002/2021.
DECRETA

Art. 1º - Fica demitida a pedido a servidora, TALITA VIEIRA, contratada para exercer o cargo em provimento temporário de Professor - ACT, 
conforme Decreto DP n.º 138 de 07 de março de 2022 e Decreto DP n.º 358 de 20 de julho de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 19 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 19 de outubro de 2022.

HÉRICA FELISBERTO
Secretária Municipal de Educação

DECRETO DP N.º 486, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263784

DECRETO DP N.º 486, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata através de Processo Seletivo Público, a servidora KÁTIA ZAMPOLLI PHILIPPI DE QUEIROZ, para exercer o cargo em provimento 
temporário de Professor - ACT.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza/SC, usando das atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica 
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Municipal, Lei Municipal nº 1.416 de 29 de dezembro de 1999 e Processo Seletivo 002/2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica contratada através de Processo Seletivo Público, a servidora KÁTIA ZAMPOLLI PHILIPPI DE QUEIROZ, para exercer o cargo em 
provimento temporário de Professor – ACT MAG LP 1A, 40 (quarenta) horas/aulas semanais, na Educação Infantil, com regência de classe, 
no Centro Educacional Nonna Angelina Nazari, em substituição Roseli Vitali, com término 12 de dezembro de 2022.

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

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

Nova Veneza/SC, 19 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 19 de outubro de 2022.

HÉRICA FELISBERTO
Secretária Municipal de Educação

PREGÃO ELETRONICO Nº 290/2022 - PMNV
Publicação Nº 4263129

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A9240599CBDE42F2AF909D212EA0004F237CE8F7
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 290/2022

OBJETO: Contratação de empresa para realização do seguro total de um veículo Corolla XEI 2.0 do Município de Nova Veneza/SC.

Abertura: às 14:15 horas do dia 01/11/2022

Site: “www.licitacoes-e.com.br

EDITAL COMPLETO: O Edital encontra-se disponível aos interessados, nos endereços eletrônicos: “www.licitacoes-e.com.br” e “www.nova-
veneza.sc.gov.br” onde poderá ser obtida cópia. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no sitio 
“www.licitacoes-e.com.br”. A sessão pública será realizada neste mesmo endereço eletrônico.

Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de licitações e contratos das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a 
sexta-feira pelo telefone (0xx48) 3471-1759.

Nova Veneza, SC, 20 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 - FMAS
Publicação Nº 4263622

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 42F4E38FEA40E0DD4C95F9CCC298112D50893680
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2022 - FMAS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios de padaria para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do Município de Nova 
Veneza/SC.

Abertura: às 09:00 horas do dia 03/11/2022.

Local: Trav. Oswaldo Búrigo, n.º 44 – Centro - Nova Veneza, SC.

EDITAL COMPLETO NO SITE WWW.NOVAVENEZA.SC.GOV.BR.

http://www.novaveneza.sc.gov.br
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Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de licitações e contratos das 8:00 às 12:00 e das 13:00 e das 17:00 horas de segunda 
a sexta-feira pelo fone (0xx48) 3471-1759.

Nova Veneza, SC, 20 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

PREGÃO PRESENCIAL Nº 291/2022 - PMNV
Publicação Nº 4263618

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 08AED43F7EFF9914ED6103172CF7313E6479C9D8
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 291/2022

OBJETO: Aquisição de material elétrico decorativo para realização de festividades natalinas e de final de ano do Município de Nova Veneza/
SC.

Abertura: às 08:30 horas do dia 03/11/2022

Local: Trav. Oswaldo Búrigo, n.º 44 – Centro - Nova Veneza, SC.

EDITAL COMPLETO NO SITE: WWW.NOVAVENEZA.SC.GOV.BR.

Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de licitações e contratos das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a 
sexta-feira pelo telefone (0xx48) 3471-1759.

Nova Veneza, SC, 20 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

PREGÃO PRESENCIAL Nº 292/2022 - PMNV
Publicação Nº 4263082

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 046BAE5258EF8454EB3AE6D14BE3566B6AA26271
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 292/2022

OBJETO: Aquisição de diversos materiais para as unidades escolares do Município de Nova Veneza/SC.

Abertura: às 13:30 horas do dia 01/11/2022

Local: Trav. Oswaldo Búrigo, n.º 44 – Centro - Nova Veneza, SC.

EDITAL COMPLETO NO SITE: WWW.NOVAVENEZA.SC.GOV.BR.

Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de licitações e contratos das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a 
sexta-feira pelo telefone (0xx48) 3471-1759.

Nova Veneza, SC, 20 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

http://www.novaveneza.sc.gov.br
http://www.novaveneza.sc.gov.br
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RESCISÃO DO CONTRATO Nº 153/2022 - PMNV
Publicação Nº 4264233

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Rescisão do Contrato Nº..: 153/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
Contratada...: RP AUTO CENTER E MECÂNICA EIRELI
Valor ............ : R$ 3.543,00 (três mil, quinhentos e quarenta três reais).
Vigência ....... : Início: 07/04/2022
Licitação ...... : Pregão Presencial n.º 55/2022
Objeto .......... : aquisição de produtos de lavação e limpeza para a frota da Secretaria Municipal de Educação de Nova Veneza, SC.

Nova Veneza/SC, 20 de outubro de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza
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Novo Horizonte

Prefeitura

DECRETO Nº 2.928 DE 20 OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263583

DECRETO Nº 2.928 de 20 de outubro de 2022.
Abre crédito adicional suplementar por superávit financeiro NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 e dá outras providências.

VANDERLEI SANAGIOTTO, Prefeito Municipal do Município de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
e em conformidade com o disposto nos artigos 41- I, 42 e 43 – I, da Lei Federal nº 4.320/64 e amparado pela Lei Municipal Nº 644 de 01 
de dezembro de 2021.

CONSIDERANDO: Superávit financeiro receita ordinário.

DECRETA:
Art. 1o – Fica aberto crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro do Exercício anterior no orçamento vigente, no valor de R$ 
27.000.00 (Vinte e sete mil reais), relativos a recursos ordinários assim consignados:

30.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
30.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Atividade 2.003 - Manutenção da Administração Geral
Elemento de Despesa – 3.2.90-00.01.0000 aplicações diretas .................... R$ 7.000.00

40.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
40.02 – DEPARTAMENTO MUNICPAL DE ESPORTES
Atividade 2.019 - Manutenção do DME
Elemento de Despesa – 3.3.90-00.01.0000 aplicações diretas .................... R$ 20.000.00

TOTAL SUPLEMENTADO ..................................................................... R$ 27.000.00

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

Art. 3o – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte – SC
Em 20 de outubro de 2022.

---------------------------------------------------
VANDERLEI SANAGIOTTO
Prefeito Municipal

Registre-se e AIMAR FRANCISCO PAVELECINI
Publique-se Secretário de Administração e Fazenda

EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 033/2021
Publicação Nº 4263647

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 033/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
CONTRATADO: MELÂNIA F. SANDRINI HENRIQUE

Cargo: ASSITENTE SOCIAL - 30 horas

Objeto: O objeto do presente termo é a rescisão do Contrato Temporário nº 033/2017, e seus Termos Aditivos com fundamentos na clausula 
segunda do TA nº 007/2022 e no inciso III da clausula oitava, o mesmo diploma e na Lei 410/2009, tendo em vista o fim do prazo contratual, 
sendo lhe devido os valores proporcionais ao período contratual executados até 31 de outubro de 2.022.

Novo Horizonte/SC, em 20 de outubro de 2.022
VANDERLI SANAGIOTTO – Prefeito Municipal
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EXTRATO DO PL PM Nº 041/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022
Publicação Nº 4263402

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC-AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 041/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022- Tipo: MENOR PREÇO POR GLOBAL - Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO COM FIGURANTE DE PAPAI 
NOEL PARA AS FESTIVIDADES DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 05.11.2022, NOITE CULTURA 
E O II FESTIVAL MUNICIPAL “CANTA NOVO HORIZONTE”, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19.11.2022 E FESTIVIDADES DO NATAL 2022, QUE 
SE REALIZARÁ NO DIA 16.12.2022, NO MUNÍCIPIO DE NOVO HORIZONTE/SC.
MELHOR VALOR OBTIDO: R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais) sendo;
ESCOLHA DAS SOBERANAS: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
NOITE CULTURA E FESTIVAL: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
NATAL 2022: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
As propostas adicionais deverão ser entregues até as 16h45min do dia 26/10/2022, na sala de Licitações, junto ao Centro Administrativo 
Municipal, Rua José Fabro, 01, Centro – Novo Horizonte – SC,
Os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na Rua José Fabro, Nº 01, Centro, nos dias úteis, das 
7:30h as 11:30h e 13:30h as 17:00h, e informações pelo fone (49) 3362-0024. e/ou email:licitacao@novohorizonte.sc.gov.br.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso II, do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, § 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente pre-
cedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido 
e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a 
proposta mais vantajosa.
Novo Horizonte (SC) em 21 de outubro de 2022. Vanderlei Sanagiotto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 002/2021
Publicação Nº 4263205

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003 DO CONTRATO TEMPORÁRIO 002/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
CONTRATADO: LUIZ CARLOS VARELA.
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA
Cargo: ASSITENTE SOCIAL, carga horária de 30 (trinta) horas
Fundamento Lega: Lei 410/2009
Vigência: 20/10/2022 até dia 31 de outubro de 2022.

Novo Horizonte/SC, em 20 de outubro de 2.022
VANDERLEI SANAGIOTTO – Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 002/2020
Publicação Nº 4263428

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 002/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
CONTRATADO: GABRIEL V. PEREIRA

Cargo: Agente de Endemias - 40 horas

Objeto: O objeto do presente termo é a rescisão do Contrato Temporário nº 002/2020, com fundamentos no inciso III da clausula oitava, 
o mesmo diploma e na Lei 410/2009, tendo em vista a solicitação do contratado para rescisão contratual, sendo lhe devido os valores pro-
porcionais ao período contratual executados até 27 de outubro de 2.022.

Novo Horizonte/SC, em 20 de outubro de 2.022
VANDERLI SANAGIOTTO – Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO APOSTILAMENTO FMS 014/2022 - FELIPE BOTTEGA
Publicação Nº 4263117

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO HORIZONTE
EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO
-----------------------------------------------------------------------------
Termo de Apostilamento Nº ..... : 014 ao Contrato Administrativo Nº: 001/2022
Contratada...: FELIPE BOTTEGA ME
Vigência ....... : Início: 19.10.2022 Término: 31/12/2022
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Licitação ...... : Processo Licitatório nº 007/2021
Objeto Registrar O AUMENTO do Preços do combustível, em virtude do aumento passado pela distribuidora, sendo o valor atualizado do 
Gasolina comum R$ 5,17– óleo diesel R$ 6,58 – diesel S10 R$ 6,72
Fundamento Legal: previsto nos termos do contrato, com fundamento no artigo 65, § 8º da Lei 8.666/93.
-----------------------------------------------------------------------------
Novo Horizonte/SC, em 19 de outubro de 2.022 – Rogerio Acacio Mascareelo– Gestor FMS

EXTRATO TERMO APOSTILAMENTO PM 014/2022 - FELIPE BOTTEGA
Publicação Nº 4263114

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO
-----------------------------------------------------------------------------
Termo de Apostilamento Nº ..... : 014 ao Contrato Administrativo Nº: 001/2022
Contratada...: FELIPE BOTTEGA ME
Vigência ....... : Início: 19.10.2022 Término: 31.12.2022
Licitação ...... : Processo Licitatório nº 007/2021
Objeto .......... : Registrar O AUMENTO do Preços do combustível, em virtude do aumento passado pela distribuidora, sendo o valor atuali-
zado do Gasolina comum R$ 5,17 – óleo diesel R$ 6,58 – diesel S10 R$ 6,72
Fundamento Legal: previsto nos termos do contrato, com fundamento no artigo 65, § 8º da Lei 8.666/93.
-----------------------------------------------------------------------------
Novo Horizonte/SC, em 19 de outubro de 2.022 – Vanderlei Sanagiotto – Prefeito Municipal
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EXTRATO CONTRATUAL PM Nº 045/2022 - TICKET - RETIFICAÇÃO
Publicação Nº 4263570

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE 
EXTRATO CONTRATUAL DE RETIFICAÇÃO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NO TEXTO DO CONTRATO NA CLÁUSULA OITAVA ONDE SE LÊ 04 DE 
OUTUBRO DE 2022, LEIA-SE 04 DE OUTUBRO DE 2023. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contrato Nº..: 045/2022 
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE 
Contratada...: TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A 
Valor............: Conforme cláusula terceira 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigência.......: Início: 05.10.2022 Término: 04.10.2023 
Licitação......: CINCATARINA  
Objeto..........: Constitui Objeto do presente Contrato a contratação de empresa especializada 
no gerenciamento da manutenção preditiva, preventiva e corretiva de veículos automotores e 
equipamentos, incluindo pneus, óleos lubrificantes e lavação, no modelo de AUTOGESTÃO, 
através do REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento 
parcelado, para uso dos Entes da Federação Consorciados ou Referendados ao 
CINCATARINA, seus órgãos e entidades, em uma ampla rede credenciada de oficinas, 
autopeças ou concessionárias, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Novo Horizonte/SC, em 03 de outubro de 2022 -VANDERLEI SANAGIOTTO - 
Prefeito 
 VANDERLEI 

SANAGIOTTO:767
61347904

Assinado de forma 
digital por VANDERLEI 
SANAGIOTTO:7676134
7904
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Orleans

Prefeitura

EDITAL CHAMAMENTO EFETIVAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2022
Publicação Nº 4265778

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA EFETIVAÇÃO DE ACORDO COM CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 mediante o qual ficam CONVOCADOS, 
para nomeação, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2022, para comparecer na Prefeitura Municipal de Orleans, sito a rua 
XV de Novembro, 282, centro, Orleans/SC, no horário das 08:00hs as 12:00hs e 13:30hs as 17:30hs, no prazo de 10 (dez) dias (conforme 
item 16.4 do Edital 001/2022), munido de todos os documentos constantes do Edital do Concurso Público nº 001/2022 (disponível no sitio 
eletrônico: www.orleans.sc.gov.br), ciente de que a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na 
perda da vaga. Informamos ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata o Concurso Público nº 001/2022, será realizado 
pelo Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes a aferir a capacidade admis-
sional para o respectivo cargo; as consultas poderão ser previamente agendadas junto ao Departamento de Gestão de Pessoas.

NOME CARGO CH

NILZA ALEXANDRE BELTRAME
AGENTE COMUNITÁRIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
(UNIDADE DE SAÚDE PADRE SANTOS – ORATÓ-
RIO)

40 h

Orleans, 21 de Outubro de 2022.

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito

EDITAL CHAMAMENTO EFETIVAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 002/2019
Publicação Nº 4263626

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA EFETIVAÇÃO DE ACORDO COM CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019 mediante o qual ficam CONVOCADOS, 
para nomeação, o candidato aprovado no Concurso Público nº 002/2019, para comparecer na Prefeitura Municipal de Orleans, sito a rua 
XV de Novembro, 282, centro, Orleans, SC, no horário 08:00hs as 12:00hs e 13:30hs as 17:30hs, no prazo de 15 dias, munido de todos 
os documentos constantes do Edital do Concurso Público nº 002/2019 (disponível no sitio eletrônico: www.orleans.sc.gov.br, ciente de que 
a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda da vaga. Informamos ainda, que o exame 
médico de saúde ocupacional de que trata o Concurso Público nº 002/2019, será realizado pelo Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal 
de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes a aferir a capacidade admissional para o respectivo cargo; as consultas pode-
rão ser previamente agendadas junto ao Departamento de Gestão de Pessoas.

NOME CARGO CH
CAROLINE FREITAS FELIPE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 40 h

Orleans, 20 de Outubro de 2022.

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito de Orleans

http://www.orleans.sc/
http://www.orleans.sc/
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2022 PREFEITURA
Publicação Nº 4263374

 

207/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE ORLEANS

1 6/Página:
Processo Nº

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146 / 2022
No  dia  20  do  mês  de  Outubro  do  ano  de  2022  compareceram,  de  um lado  a(o)  PREFEITURA DE  ORLEANS,  pessoa  jurídica  de

direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.926.544/0001-43, com sede administrativa localizada na Rua XV de Novembro, 282, bairro
Centro, CEP nº 88870000, nesta cidade de Orleans,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JORGE LUIZ KOCH inscrito
no cpf sob o nº 342.332.539-91, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO,  e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas
DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação
na  modalidade  Pregão  Presencial   nº  82/2022,  Processo  licitatório  nº  207/2022  que  selecionou  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração  Pública,  objetivando  o(a)  AQUISIÇÃO  DE  LANCHES  PARA  ATENDER  A  DEMANDA  DE  DIVERSAS  SECRETARIAS  E
ÓRGÃOS  DO  MUNICÍPIO  DE  ORLEANS  (PROCESSO  MULTIENTIDADE).  ,  em  conformidade  com  as  especificações  constantes  no
Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA ME 1,4,5,7,8,9,11,13,15,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,32,34,35,
37,41,42,45,46

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

PANIFICADORA E CONFEITARIA
MAZZUCCO LTDA ME

04.340.084/0001-
63

GEOVAGNE MAZZUCCO 803.223.369-53

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 AQUISIÇÃO  DE  LANCHES  PARA  ATENDER  A  DEMANDA  DE  DIVERSAS  SECRETARIAS  E  ÓRGÃOS  DO  MUNICÍPIO  DE

ORLEANS  (PROCESSO  MULTIENTIDADE).
Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,

propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

BOLACHA CASEIRA(MILHO/POLVILHO/MAIZENA/COCO)1 kilograma MAZZUCCO 415 29,90 12408,50

BOLO DE LARANJA CASEIRO4 kilograma MAZZUCCO 570 28,90 16473,00

BOLO DE MILHO CASEIRO5 kilograma MAZZUCCO 465 28,50 13252,50

BOLO FORMIGUEIRO - CASEIRO7 kilograma MAZZUCCO 450 28,50 12825,00

BOLO INGLES SIMPLES - CASEIRO8 kilograma MAZZUCCO 555 27,90 15484,50

BOLO MESCLADO CHOCOLATE - CASEIRO9 kilograma MAZZUCCO 450 27,40 12330,00

CAVAQUINHO DOCE - TIPO CASEIRO11 kilograma MAZZUCCO 795 28,90 22975,50

CUCA DE ABACAXI CARAMELADA CASEIRO13 kilograma MAZZUCCO 395 32,70 12916,50

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd
FORNECEDOR: PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA ME
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DOCINHO DE LEITE CONDENSADO (BRIGADEIRO,
BEIJINHO, ROSADINHO, PRETO E BRANCO,
CAJUZINHO)

15 CENTO MAZZUCCO 138 225,00 31050,00

MELADO CASEIRO 250ML17 Unidade DA COLONIA 158 12,25 1935,50

NATA CASEIRA 200 G - TIPO CASEIRO18 Unidade TIROL 241 12,25 2952,25

NEGA MALUCA S/ RECHEIO20 kilograma MAZZUCCO 460 32,00 14720,00

PAO CASEIRO ,21 Unidade PAZZUCCO 773 9,00 6957,00

PÃO DE SANDUÍCHE22 Unidade MAZZUCCO 555 13,90 7714,50

PAO DE BATATA - TIPO CASEIRO23 Unidade MAZZUCCO 615 9,00 5535,00

PÃO DE CACHORRO QUENTE MEDIO24 kilograma MAZZUCCO 2310 18,90 43659,00

PAO DE MILHO - TIPO CASEIRO25 Unidade MAZZUCCO 495 14,90 7375,50

PÃO FRANCÊS27 kilograma MAZZUCCO 1257 18,90 23757,30

QUEIJO TIPO COLONIAL28 kilograma BLOEMER 282 32,90 9277,80

ROSQUINHA DE QUEIJO - TIPO CASEIRO32 kilograma MAZZUCCO 525 42,50 22312,50

SALAME COLONIAL34 kilograma FRIGO MULLER 385 44,90 17286,50

SALGADOS ASSADOS  PASTEL ASSADO, MINI PIZZA,
BRIOCHE, SANDUICHE AMERICANO, FOLEADOS,
QUICHE, EMPADINHA)

35 CENTIMETR
O

MAZZUCCO 417 180,00 75060,00

SANDUICHE COM PRESUNTO E QUEIJO - TIPO CASEIRO37 Unidade MAZZUCCO 5415 6,20 33573,00

TOALHA FELPUDA ,41 kilograma MAZZUCCO 375 39,40 14775,00

TORTA DE PRESTIGIO42 kilograma MAZZUCCO 437 58,50 25564,50

TORTA QUENTE45 kilograma MAZZUCCO 287 49,90 14321,30

TORTA DE SONHO DE VALSA46 kilograma MAZZUCCO 457 48,40 22118,80

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
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b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;

b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do
compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
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Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco

por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
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7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  definitivo  dos  materiais,  após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não

executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não

superior a 2 (dois) anos.
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública  municipal,  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1.  A  penalidade  prevista  na  alínea  b  do  subitem  11.1.3.  poderá  ser  aplicada  de  forma  isolada  ou  cumulativamente  com  as

sanções previstas nas alíneas  a  c e  d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2.  Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de  contratar  com  a  administração  de  até  cinco  anos  e  descredenciamento  do  Registro  Cadastral  da  ADMINISTRAÇÃO,  o  licitante  que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147 / 2022
No  dia  20  do  mês  de  Outubro  do  ano  de  2022  compareceram,  de  um lado  a(o)  PREFEITURA DE  ORLEANS,  pessoa  jurídica  de

direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.926.544/0001-43, com sede administrativa localizada na Rua XV de Novembro, 282, bairro
Centro, CEP nº 88870000, nesta cidade de Orleans,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JORGE LUIZ KOCH inscrito
no cpf sob o nº 342.332.539-91, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO,  e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas
DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação
na  modalidade  Pregão  Presencial   nº  82/2022,  Processo  licitatório  nº  207/2022  que  selecionou  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração  Pública,  objetivando  o(a)  AQUISIÇÃO  DE  LANCHES  PARA  ATENDER  A  DEMANDA  DE  DIVERSAS  SECRETARIAS  E
ÓRGÃOS  DO  MUNICÍPIO  DE  ORLEANS  (PROCESSO  MULTIENTIDADE).  ,  em  conformidade  com  as  especificações  constantes  no
Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

CENTRO DE EVENTOS FLOR DE LIS LTDA. 2,3,6,10,12,14,16,19,26,29,30,31,33,36,38,39,40,43,44

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CENTRO DE EVENTOS FLOR DE LIS
LTDA.

29.084.401/0001-
59

GUSTAVO ZANATTA RIGO 045.747.769-51

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 AQUISIÇÃO  DE  LANCHES  PARA  ATENDER  A  DEMANDA  DE  DIVERSAS  SECRETARIAS  E  ÓRGÃOS  DO  MUNICÍPIO  DE

ORLEANS  (PROCESSO  MULTIENTIDADE).
Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,

propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

BOLO DE AIPIM CASEIRO2 kilograma FLOR DE LIS 680 26,24 17843,20

BOLO DE CENOURA CASEIRO3 kilograma FLOR DE LIS 660 29,88 19720,80

BOLO DE TAPIOCA CASEIRO6 kilograma FLOR DE LIS 475 31,69 15052,75

BOLO SALGADO - CASEIRO10 kilograma FLOR DE LIS 585 35,33 20668,05

CUCA C/FAROFA - TIPO CASEIRO12 kilograma FLOR DE LIS 630 27,15 17104,50

CUCA DE BANANA C/GOIABADA14 kilograma FLOR DE LIS 520 29,79 15490,80

EMPADÃO  (FRANGO OU PALMITO)16 kilograma FLOR DE LIS 545 39,87 21729,15

NEGA MALUCA C/RECHEIO19 kilograma FLOR DE LIS 795 34,51 27435,45

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd
FORNECEDOR: CENTRO DE EVENTOS FLOR DE LIS LTDA.
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PAO DE QUEIJO26 kilograma FLOR DE LIS 725 32,60 23635,00

REFRIGERANTE 2 LITROS (GUARANA, LARANJA, LIMÃO,
COLA)

29 Unidade GUA DA SERRA 1025 9,99 10239,75

ROCAMBOLE DE COCO30 kilograma FLOR DE LIS 305 38,77 11824,85

ROSCA DE POLVILHO - TIPO CASEIRO31 Unidade FLOR DE LIS 790 7,26 5735,40

SALADA DE FRUTA EM POTE DE 250ML COM TAMPA33 POTE FLOR DE LIS 2115 8,99 19013,85

SALGADOS FRITOS : PASTEL, COXINHA, RISOLIS,
SALSICHA, BOLINHA DE QUEIJO, KIBE.

36 CENTIMETR
O

FLOR DE LIS 586 108,00 63288,00

SANDUICHE NATURAL EMBALADO EM PAPEL FILME
INDIVIDUALMENTE.

38 Unidade FLOR DE LIS 3600 7,98 28728,00

SONHO FRITO39 kilograma FLOR DE LIS 435 24,43 10627,05

SUCO DE LARANJA INTEGRAL SEM AÇUCAR 100%
NATURAL /5 LITROS - TIPO CASEIRO

40 galao 495 34,78 17216,10

TORTA FRIA43 kilograma FLOR DE LIS 677 45,32 30681,64

TORTA MINEIRA44 kilograma FLOR DE LIS 437 54,04 23615,48

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
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convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se

mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
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5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  definitivo  dos  materiais,  após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
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8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não

executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não

superior a 2 (dois) anos.
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública  municipal,  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1.  A  penalidade  prevista  na  alínea  b  do  subitem  11.1.3.  poderá  ser  aplicada  de  forma  isolada  ou  cumulativamente  com  as

sanções previstas nas alíneas  a  c e  d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2.  Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de  contratar  com  a  administração  de  até  cinco  anos  e  descredenciamento  do  Registro  Cadastral  da  ADMINISTRAÇÃO,  o  licitante  que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3.  O  fornecedor  que  não  recolher  as  multas  previstas  neste  artigo,  no  prazo  estabelecido,  ensejará  também a  aplicação  da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.

11.1.3.4.  A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c   e   d   do subitem 11.1.3,  será de competência  exclusiva do prefeito
municipal,  facultada  a  ampla  defesa,  na  forma  e  no  prazo  estipulado  no  parágrafo  seguinte,  podendo  a  reabilitação  ser  concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2.  Fica  garantido  ao  fornecedor  o  direito  prévio  da  citação  e  de  ampla  defesa,  no  respectivo  processo,  no  prazo  de  cinco  dias
úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148 / 2022
No  dia  20  do  mês  de  Outubro  do  ano  de  2022  compareceram,  de  um lado  a(o)  PREFEITURA DE  ORLEANS,  pessoa  jurídica  de

direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.926.544/0001-43, com sede administrativa localizada na Rua XV de Novembro, 282, bairro
Centro, CEP nº 88870000, nesta cidade de Orleans,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JORGE LUIZ KOCH inscrito
no cpf sob o nº 342.332.539-91, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO,  e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas
DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação
na  modalidade  Pregão  Presencial   nº  83/2022,  Processo  licitatório  nº  208/2022  que  selecionou  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração  Pública,  objetivando  o(a)  AQUISIÇÃO  DE  TROFÉUS  E  MEDALHAS,  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO,
COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. , em
conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

J.M. ESPORTES LTDA 1,2,3,4,5,6,7,8

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

J.M. ESPORTES LTDA 10.892.922/0001-
04

JOSEMAR SACOM 037.946.659-70

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO,

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES.
Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,

propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

TROFÉU COM ALTURA APROXIMADA DE 126 CM
(UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA ESTATUETA DE 19,8
CM), BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA
EM POLÍMERO NA COR PRETA, UM ESTÁGIO COM
BASE DE MADEIRA, TAÇA METALIZADA NA COR AZUL
ACETINADO COM 43 CM DE LARGURA A PARTIR DAS
ALÇAS. TAMPA DA TAÇA E ALÇAS METALIZADAS NA
COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.
QUATRO COLUNAS COMPOSTAS POR COMPONENTES
METALIZADOS NA COR DOURADA E PIRÂMIDES
METALIZADAS NA COR AZUL ACETINADO. PLAQUETA
PARA GRAVAÇÃO. UMA ESTATUETA DE HONRA AO
MÉRITO (DEUSA DA VITÓRIA) SOBRE UMA PIRÂMIDE
METALIZADA NA COR AZUL ACETINADO FIXA NA BASE
E QUATRO ÁGUIAS FIXAS NO ESTÁGIO EM BASE DE
MADEIRA, OU COMPATÍVEL.

1 Unidade REMA 12 858,00 10296,00

TROFÉU COM ALTURA APROXIMADA DE 122 CM
(UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA ESTATUETA DE 19,8
CM), BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA
EM POLÍMERO NA COR PRETA, UM ESTÁGIO COM

2 Unidade REMA 12 799,00 9588,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd
FORNECEDOR: J.M. ESPORTES LTDA
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BASE DE MADEIRA, TAÇA METALIZADA NA COR AZUL
ACETINADO COM 43 CM DE LARGURA A PARTIR DAS
ALÇAS. TAMPA DA TAÇA E ALÇAS METALIZADAS NA
COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.
QUATRO COLUNAS COMPOSTAS POR COMPONENTES
METALIZADOS NA COR DOURADA E PIRÂMIDES
METALIZADAS NA COR AZUL ACETINADO. PLAQUETA
PARA GRAVAÇÃO. UMA ESTATUETA DE HONRA AO
MÉRITO (DEUSA DA VITÓRIA) SOBRE UMA PIRÂMIDE
METALIZADA NA COR AZUL ACETINADO FIXA NA BASE
E QUATRO ÁGUIAS FIXAS NO ESTÁGIO EM BASE DE
MADEIRA, OU COMPATÍVEL.
TROFÉU COM TAÇA METALIZADA NA COR DOURADA.
ALTURA 46,5 CM. TAÇA COM 33 CM DE LARGURA A
PARTIR DAS ALÇAS. BASE REDONDA COM 21 CM DE
LARGURA NA COR PRETA. PLAQUETA EM LATÃO PARA
GRAVAÇÃO. TAMPA NA COR DOURADA. ESTATUETA
INTERCAMBIÁVEL, OU COMPATÍVEL

3 Unidade REMA 15 148,00 2220,00

TROFÉU COM TAÇA METALIZADA NA COR DOURADA.
ALTURA 42,9 CM. TAÇA COM 33 CM DE LARGURA A
PARTIR DAS ALÇAS. BASE REDONDA COM 21 CM DE
LARGURA NA COR PRETA. PLAQUETA EM LATÃO PARA
GRAVAÇÃO. TAMPA NA COR DOURADA. ESTATUETA
INTERCAMBIÁVEL, OU COMPATÍVEL

4 Unidade REMA 60 140,00 8400,00

TROFÉU COM ALTURA DE 32 CM, BASE QUADRADA
COM 7,60 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR
PRETA. TAÇA METALIZADA NA COR DOURADA COM 12
CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA
METALIZADA NA COR DOURADA. ESTATUETA
INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA EM LATÃO PARA
GRAVAÇÃO, OU COMPATÍVEL.

5 Unidade REMA 60 129,00 7740,00

MEDALHA FUNDIDA DME. CARACTERÍSTICAS,
PERSONALIZADA, FORMATO REDONDA,
CONFECCIONADA ATRAVÉS DE PROCESSO DE
FUNDIÇÃO, MATERIAL LIGA METÁLICA ZAMAC,
TAMANHO 7 CM DE DIÂMETRO, ESPESSURA 4 MM,
FRENTE PARTE SUPERIOR, ALÇA PARA PASSAGEM DA
FITA, ABAIXO REPRESENTAÇÃO DO PORTAL
TURÍSTICO DA CIDADE, ABAIXO LOGOMARCA DA DME,
COM DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVOS. VERSO,
PARTE SUPERIOR BRASÃO DO MUNICÍPIO DE
ORLEANS, ABAIXO ESPAÇO RETANGULAR EM BAIXO-
RELEVO PARA FIXAÇÃO DE ADESIVO VINIL COM
DADOS DO EVENTO, MODALIDADE E CLASSIFICAÇÃO.
ACOMPANHA A MEDALHA FITA DE CETIM
PERSONALIZADA POR PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO,
COLORIDA, COM LOGOMARCA DA DME E BRASÃO DO
MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 2 CM
UNIDADE, UNIDA COM ADESIVO DUPLA FACE.
MEDALHAS PINTADAS COM BANHOS SEMELHANTES A
OURO, PRATA E BRONZE.

6 Unidade REMA 800 13,29 10632,00

MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE
ZAMAC, COM 60 MM DE DIÂMETRO, E CENTRO LISO
PARA ADESIVO COM 50 MM. BORDA DA MEDALHA
COM FRISOS. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA
COR DOURADO, PRATA E BRONZE, SUPORTE PARA
FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. ACOMPANHADA DE
FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA
OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA.

7 Unidade REMA 7000 5,97 41790,00

MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE
ZAMAK, COM O TAMANHO DE 45 MM E CENTRO COM
INSCRIÇÃO “HONRA AO MÉRITO” EM BAIXO-RELEVO
COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM DESENHO INTERNO
POLIDO E COM FRISOS RAIADOS. METALIZADA NA
COR DOURADA, PRATA E BRONZE. SUPORTE PARA
FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. NO VERSO DA
MEDALHA ESPAÇO LISO PARA COLOCAÇÃO DE
ADESIVO COM 35 MM DE DIÂMETRO. A MEDALHA
DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS
CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM
1,5 CM DE LARGURA.

8 Unidade REMA 1500 9,25 13875,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
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deverá  ser  feita  por  meio  de  documentação  comprobatória  da  elevação  dos  preços  inicialmente  pactuados,  mediante  juntada  da
planilha  de  custos,  lista  de  preços  de  fabricantes,  notas  fiscais  de  aquisição,  de  transporte,  encargos  e  outros,  alusivos  à  data  da
apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
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5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.
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7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  definitivo  dos  materiais,  após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
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11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não

executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não

superior a 2 (dois) anos.
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública  municipal,  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1.  A  penalidade  prevista  na  alínea  b  do  subitem  11.1.3.  poderá  ser  aplicada  de  forma  isolada  ou  cumulativamente  com  as

sanções previstas nas alíneas  a  c e  d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2.  Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de  contratar  com  a  administração  de  até  cinco  anos  e  descredenciamento  do  Registro  Cadastral  da  ADMINISTRAÇÃO,  o  licitante  que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3.  O  fornecedor  que  não  recolher  as  multas  previstas  neste  artigo,  no  prazo  estabelecido,  ensejará  também a  aplicação  da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.

11.1.3.4.  A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c   e   d   do subitem 11.1.3,  será de competência  exclusiva do prefeito
municipal,  facultada  a  ampla  defesa,  na  forma  e  no  prazo  estipulado  no  parágrafo  seguinte,  podendo  a  reabilitação  ser  concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2.  Fica  garantido  ao  fornecedor  o  direito  prévio  da  citação  e  de  ampla  defesa,  no  respectivo  processo,  no  prazo  de  cinco  dias
úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Orleans,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
 E,  por  estarem  as  partes  justas  e  compromissadas,  assimam  o  presente  Termo  em  duas  vias,  de  igual  teor,  na  presença  das

testemunhas abaixo assinadas

JORGE LUIZ KOCH
PREFEITO MUNICIPAL

Orleans,20 de Outubro de 2022

CNPJ: 10.892.922/0001-04
J.M. ESPORTES LTDA



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1567

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 232/2022
Publicação Nº 4263748
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ESTADO DE SANTA CATARINA

82.926.544/0001-43
Rua XV de Novembro, 282 - Centro

Nr.:   80/2022

   Processo
   Data do Processo:

PREFEITURA DE ORLEANS

CNPJ: Telefone:(48) 3886-0100
Endereço:
CEP:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

232/2022
20/10/202288870-000 - Orleans

   Página: 11/

O(a)  responsável  por  essa  entidade,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em
vigor, especialmente pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

e) Objeto da Licitação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Dispensa de licitação

232/2022
80/2022 - DLb) Licitação Nr.:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:

c) Modalidade:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE
GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO GM-SPIN / SPIN 18 L AT PREMIER
- PLACA RKY7H95 - ANO/MODELO 2021- - PERTENCENTE À FROTA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20/10/22 10:19

f) Fornecedores e Resumo de Lotes Vencedores:

d) Data de Homologação/Adjudicação:

REVISÃO PROGRAMADA DE 10.000 KM OU 01
ANO DE USO DO VEÍCULO OFICIAL GM-SPIN /
SPIN 18 L AT PREMIER - PLACA RKY7H95 - ANO
MODELO 2021, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

R$386,091 SV 1 R$386,09
Total do item

KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA

Descrição/Especificação do item Valor UnitárioMarca Qtde.Item Unid.

Total Fornecedor:  R$ 386,09

Total:  R$ 386,09

JORGE LUIZ KOCH

Orleans, 20/10/2022 JORGE LUIZ 
KOCH:3423325399
1

Assinado de forma digital por 
JORGE LUIZ KOCH:34233253991 
Dados: 2022.10.20 10:45:56 
-03'00'
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 233/2022
Publicação Nº 4263925

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EB155139579AE03C5ED1FE2D2CC006BBD171322D

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

82.926.544/0001-43
Rua XV de Novembro, 282 - Centro

Nr.:   81/2022

   Processo
   Data do Processo:

PREFEITURA DE ORLEANS

CNPJ: Telefone:(48) 3886-0100
Endereço:
CEP:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

233/2022
20/10/202288870-000 - Orleans

   Página: 11/

O(a)  responsável  por  essa  entidade,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em
vigor, especialmente pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

e) Objeto da Licitação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Dispensa de licitação

233/2022
81/2022 - DLb) Licitação Nr.:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:

c) Modalidade:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIA
DO ALUGUEL SOCIAL

20/10/22 11:26

f) Fornecedores e Resumo de Lotes Vencedores:

d) Data de Homologação/Adjudicação:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ABRIGAMENTO DE
FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL.

R$7.200,001 MS 12 R$600,00
Total do item

JUCELINO CANEVER

Descrição/Especificação do item Valor UnitárioMarca Qtde.Item Unid.

Total Fornecedor:  R$ 7.200,00

Total:  R$ 7.200,00

JORGE LUIZ KOCH

Orleans, 20/10/2022
JORGE LUIZ 
KOCH:342332539
91

Assinado de forma digital por 
JORGE LUIZ 
KOCH:34233253991 
Dados: 2022.10.20 11:45:54 
-03'00'
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 32/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Publicação Nº 4264679

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B8BFB7B7C0F8D32D30A8B2FDAB31378A0C98A5FE

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

03.230.443/0001-67CNPJ: (48) 3466-0120

88870-000 - Orleans

Telefone:
RUA MIGUEL COUTO, 800 - CENTROEndereço:

Nr.:   22/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

32/2022

20/10/2022

Página: 1 / 2

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 24, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

20/10/2022
Dispensa de licitação
22/2022 - DL
32/2022

O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A DISPENSA DE LICITAÇÃO
PARA A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA,
PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR E
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORLEANS

Participante: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 1 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLAVA, REGALAR, TAMANHO

20CM X 20CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE +-* 2CM EM CADA
MEDIDA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CURATIVO ESTÉRIL,
CONTENDO HIDROCOLÓDE COMPORTO POR
CARBOXIMETILCELULOSE, UMA CAMADA INTERNA E UMA CAMADA
EXTERNO DE POLIURETANO RESISTENTE A ÁGUA BACTÉRIAS,
ESPESSURA REGULAR, EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE
E PROCEDÊNCIA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER AS ORIENTAÇÕES POR
ESCRITO, EM PORTUGUÊS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES,
CONTADA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. - 1 -
CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLAVA, REGALAR, TAMANHO 20CM X
20CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE +-* 2CM EM CADA MEDIDA.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CURATIVO ESTÉRIL, CONTENDO
HIDROCOLÓDE COMPORTO POR CARBOXIMETILCELULOSE, UMA
CAMADA INTERNA E UMA CAMADA EXTERNO DE POLIURETANO
RESISTENTE A ÁGUA BACTÉRIAS, ESPESSURA REGULAR,
EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE MARCA,
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PROCEDÊNCIA. DEVE
APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O FABRICANTE
DEVERÁ FORNECER AS ORIENTAÇÕES POR ESCRITO, EM
PORTUGUÊS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTADA A
PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

150,000 UNI 27,13 4.069,50

2 CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLAVA, REGALAR, TAMANHO 10CM X
10CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE +-* 2CM EM CADA MEDIDA.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CURATIVO ESTÉRIL, CONTENDO
HIDROCOLÓDE COMPORTO POR CARBOXIMETILCELULOSE, UMA
CAMADA INTERNA E UMA CAMADA EXTERNO DE POLIURETANO
RESISTENTE A ÁGUA BACTÉRIAS, ESPESSURA REGULAR,
EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE MARCA,
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PROCEDÊNCIA. DEVE
APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O FABRICANTE
DEVERÁ FORNECER AS ORIENTAÇÕES POR ESCRITO, EM
PORTUGUÊS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTADA A
PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. - CURATIVO
HIDROCOLÓIDE EM PLAVA, REGALAR, TAMANHO 10CM X 10CM,

150,000 UNI 8,30 1.245,00
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 207/2022 PREFEITURA
Publicação Nº 4263371

 

PREFEITURA DE ORLEANS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.926.544/0001-43CNPJ: (48) 3886-0100

88870-000 - Orleans

Telefone:
Rua XV de Novembro, 282 - CentroEndereço:

Nr.:   82/2022

   Processo Adm.:
   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

207/2022
21/09/2022

   Página: /31

AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS
SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE ORLEANS (PROCESSO
MULTIENTIDADE).

207/2022

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

82/2022 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 20/10/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

CENTRO DE EVENTOS FLOR DE LIS LTDA.

R$ 17.843,20680,000 26,24002 - BOLO DE AIPIM CASEIRO - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 19.720,80660,000 29,88003 - BOLO DE CENOURA CASEIRO - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 15.052,75475,000 31,69006 - BOLO DE TAPIOCA CASEIRO - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 20.668,05585,000 35,330010 - BOLO SALGADO - CASEIRO - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 17.104,50630,000 27,150012 - CUCA C/FAROFA - TIPO CASEIRO - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 15.490,80520,000 29,790014 - CUCA DE BANANA C/GOIABADA - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 21.729,15545,000 39,870016 - EMPADÃO  (FRANGO OU PALMITO) - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 27.435,45795,000 34,510019 - NEGA MALUCA C/RECHEIO - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 23.635,00725,000 32,600026 - PAO DE QUEIJO - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 10.239,751.025,000 9,990029 - REFRIGERANTE 2 LITROS (GUARANA, LARANJA, LIMÃO, COLA)
- Marca: GUA DA SERRA

UN

R$ 11.824,85305,000 38,770030 - ROCAMBOLE DE COCO - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 5.735,40790,000 7,260031 - ROSCA DE POLVILHO - TIPO CASEIRO - Marca: FLOR DE LIS UN

20/10/2022Orleans,

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DE ORLEANS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.926.544/0001-43CNPJ: (48) 3886-0100

88870-000 - Orleans

Telefone:
Rua XV de Novembro, 282 - CentroEndereço:

Nr.:   82/2022

   Processo Adm.:
   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

207/2022
21/09/2022

   Página: /32

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

R$ 19.013,852.115,000 8,990033 - SALADA DE FRUTA EM POTE DE 250ML COM TAMPA - Marca:
FLOR DE LIS

POT

R$ 63.288,00586,000 108,000036 - SALGADOS FRITOS : PASTEL, COXINHA, RISOLIS, SALSICHA,
BOLINHA DE QUEIJO, KIBE. - Marca: FLOR DE LIS

CEN

R$ 28.728,003.600,000 7,980038 - SANDUICHE NATURAL EMBALADO EM PAPEL FILME
INDIVIDUALMENTE. - Marca: FLOR DE LIS

UN

R$ 10.627,05435,000 24,430039 - SONHO FRITO - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 17.216,10495,000 34,780040 - SUCO DE LARANJA INTEGRAL SEM AÇUCAR 100% NATURAL /5
LITROS - TIPO CASEIRO - Marca:

GL

R$ 30.681,64677,000 45,320043 - TORTA FRIA - Marca: FLOR DE LIS KG

R$ 23.615,48437,000 54,040044 - TORTA MINEIRA - Marca: FLOR DE LIS KG

Total Fornecedor: R$399.649,82

PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA ME

R$ 12.408,50415,000 29,90001 - BOLACHA CASEIRA(MILHO/POLVILHO/MAIZENA/COCO) - Marca:
MAZZUCCO

KG

R$ 16.473,00570,000 28,90004 - BOLO DE LARANJA CASEIRO - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 13.252,50465,000 28,50005 - BOLO DE MILHO CASEIRO - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 12.825,00450,000 28,50007 - BOLO FORMIGUEIRO - CASEIRO - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 15.484,50555,000 27,90008 - BOLO INGLES SIMPLES - CASEIRO - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 12.330,00450,000 27,40009 - BOLO MESCLADO CHOCOLATE - CASEIRO - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 22.975,50795,000 28,900011 - CAVAQUINHO DOCE - TIPO CASEIRO - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 12.916,50395,000 32,700013 - CUCA DE ABACAXI CARAMELADA CASEIRO - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 31.050,00138,000 225,000015 - DOCINHO DE LEITE CONDENSADO (BRIGADEIRO, BEIJINHO,
ROSADINHO, PRETO E BRANCO, CAJUZINHO) - Marca: MAZZUCCO

CENT

R$ 1.935,50158,000 12,250017 - MELADO CASEIRO 250ML - Marca: DA COLONIA UN

R$ 2.952,25241,000 12,250018 - NATA CASEIRA 200 G - TIPO CASEIRO - Marca: TIROL UN

R$ 14.720,00460,000 32,000020 - NEGA MALUCA S/ RECHEIO - Marca: MAZZUCCO KG

20/10/2022Orleans,

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DE ORLEANS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.926.544/0001-43CNPJ: (48) 3886-0100

88870-000 - Orleans

Telefone:
Rua XV de Novembro, 282 - CentroEndereço:

Nr.:   82/2022

   Processo Adm.:
   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

207/2022
21/09/2022

   Página: /33

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

R$ 6.957,00773,000 9,000021 - PAO CASEIRO , - Marca: PAZZUCCO UN

R$ 7.714,50555,000 13,900022 - PÃO DE SANDUÍCHE - Marca: MAZZUCCO UN

R$ 5.535,00615,000 9,000023 - PAO DE BATATA - TIPO CASEIRO - Marca: MAZZUCCO UN

R$ 43.659,002.310,000 18,900024 - PÃO DE CACHORRO QUENTE MEDIO - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 7.375,50495,000 14,900025 - PAO DE MILHO - TIPO CASEIRO - Marca: MAZZUCCO UN

R$ 23.757,301.257,000 18,900027 - PÃO FRANCÊS - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 9.277,80282,000 32,900028 - QUEIJO TIPO COLONIAL - Marca: BLOEMER KG

R$ 22.312,50525,000 42,500032 - ROSQUINHA DE QUEIJO - TIPO CASEIRO - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 17.286,50385,000 44,900034 - SALAME COLONIAL - Marca: FRIGO MULLER KG

R$ 75.060,00417,000 180,000035 - SALGADOS ASSADOS  PASTEL ASSADO, MINI PIZZA, BRIOCHE,
SANDUICHE AMERICANO, FOLEADOS, QUICHE, EMPADINHA) -
Marca: MAZZUCCO

CEN

R$ 33.573,005.415,000 6,200037 - SANDUICHE COM PRESUNTO E QUEIJO - TIPO CASEIRO -
Marca: MAZZUCCO

UN

R$ 14.775,00375,000 39,400041 - TOALHA FELPUDA , - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 25.564,50437,000 58,500042 - TORTA DE PRESTIGIO - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 14.321,30287,000 49,900045 - TORTA QUENTE - Marca: MAZZUCCO KG

R$ 22.118,80457,000 48,400046 - TORTA DE SONHO DE VALSA - Marca: MAZZUCCO KG

Total Fornecedor: R$498.610,95

R$ 898.260,77Total geral:

20/10/2022Orleans,

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 208/2022 PREFEITURA
Publicação Nº 4263633

 

PREFEITURA DE ORLEANS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.926.544/0001-43CNPJ: (48) 3886-0100

88870-000 - Orleans

Telefone:
Rua XV de Novembro, 282 - CentroEndereço:

Nr.:   83/2022

   Processo Adm.:
   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

208/2022
26/09/2022

   Página: /21

AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES.

208/2022

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

83/2022 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 20/10/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

J.M. ESPORTES LTDA

R$ 10.296,0012,000 858,00001 - TROFÉU COM ALTURA APROXIMADA DE 126 CM (UTILIZANDO
COMO REFERÊNCIA ESTATUETA DE 19,8 CM), BASE OCTOGONAL
COM 26,5 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA, UM
ESTÁGIO COM BASE DE MADEIRA, TAÇA METALIZADA NA COR
AZUL ACETINADO COM 43 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS.
TAMPA DA TAÇA E ALÇAS METALIZADAS NA COR DOURADA.
ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. QUATRO COLUNAS COMPOSTAS
POR COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA E
PIRÂMIDES METALIZADAS NA COR AZUL ACETINADO. PLAQUETA
PARA GRAVAÇÃO. UMA ESTATUETA DE HONRA AO MÉRITO
(DEUSA DA VITÓRIA) SOBRE UMA PIRÂMIDE METALIZADA NA COR
AZUL ACETINADO FIXA NA BASE E QUATRO ÁGUIAS FIXAS NO
ESTÁGIO EM BASE DE MADEIRA, OU COMPATÍVEL. - Marca: REMA

UN

R$ 9.588,0012,000 799,00002 - TROFÉU COM ALTURA APROXIMADA DE 122 CM (UTILIZANDO
COMO REFERÊNCIA ESTATUETA DE 19,8 CM), BASE OCTOGONAL
COM 26,5 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA, UM
ESTÁGIO COM BASE DE MADEIRA, TAÇA METALIZADA NA COR
AZUL ACETINADO COM 43 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS.
TAMPA DA TAÇA E ALÇAS METALIZADAS NA COR DOURADA.
ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. QUATRO COLUNAS COMPOSTAS
POR COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA E
PIRÂMIDES METALIZADAS NA COR AZUL ACETINADO. PLAQUETA
PARA GRAVAÇÃO. UMA ESTATUETA DE HONRA AO MÉRITO
(DEUSA DA VITÓRIA) SOBRE UMA PIRÂMIDE METALIZADA NA COR
AZUL ACETINADO FIXA NA BASE E QUATRO ÁGUIAS FIXAS NO
ESTÁGIO EM BASE DE MADEIRA, OU COMPATÍVEL. - Marca: REMA

UN

R$ 2.220,0015,000 148,00003 - TROFÉU COM TAÇA METALIZADA NA COR DOURADA. ALTURA
46,5 CM. TAÇA COM 33 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS.
BASE REDONDA COM 21 CM DE LARGURA NA COR PRETA.
PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO. TAMPA NA COR
DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, OU COMPATÍVEL -

UN

20/10/2022Orleans,

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DE ORLEANS
ESTADO DE SANTA CATARINA
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Rua XV de Novembro, 282 - CentroEndereço:

Nr.:   83/2022

   Processo Adm.:
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PREGÃO PRESENCIAL

208/2022
26/09/2022

   Página: /22

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
Marca: REMA

R$ 8.400,0060,000 140,00004 - TROFÉU COM TAÇA METALIZADA NA COR DOURADA. ALTURA
42,9 CM. TAÇA COM 33 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS.
BASE REDONDA COM 21 CM DE LARGURA NA COR PRETA.
PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO. TAMPA NA COR
DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, OU COMPATÍVEL -
Marca: REMA

UN

R$ 7.740,0060,000 129,00005 - TROFÉU COM ALTURA DE 32 CM, BASE QUADRADA COM 7,60
CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA. TAÇA
METALIZADA NA COR DOURADA COM 12 CM DE LARGURA A
PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA.
ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA EM LATÃO PARA
GRAVAÇÃO, OU COMPATÍVEL. - Marca: REMA

UN

R$ 10.632,00800,000 13,29006 - MEDALHA FUNDIDA DME. CARACTERÍSTICAS, PERSONALIZADA,
FORMATO REDONDA, CONFECCIONADA ATRAVÉS DE PROCESSO
DE FUNDIÇÃO, MATERIAL LIGA METÁLICA ZAMAC, TAMANHO 7 CM
DE DIÂMETRO, ESPESSURA 4 MM, FRENTE PARTE SUPERIOR,
ALÇA PARA PASSAGEM DA FITA, ABAIXO REPRESENTAÇÃO DO
PORTAL TURÍSTICO DA CIDADE, ABAIXO LOGOMARCA DA DME,
COM DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVOS. VERSO, PARTE
SUPERIOR BRASÃO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS, ABAIXO ESPAÇO
RETANGULAR EM BAIXO-RELEVO PARA FIXAÇÃO DE ADESIVO
VINIL COM DADOS DO EVENTO, MODALIDADE E CLASSIFICAÇÃO.
ACOMPANHA A MEDALHA FITA DE CETIM PERSONALIZADA POR
PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO, COLORIDA, COM LOGOMARCA DA
DME E BRASÃO DO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 2
CM UNIDADE, UNIDA COM ADESIVO DUPLA FACE. MEDALHAS
PINTADAS COM BANHOS SEMELHANTES A OURO, PRATA E
BRONZE. - Marca: REMA

UN

R$ 41.790,007.000,000 5,97007 - MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC,
COM 60 MM DE DIÂMETRO, E CENTRO LISO PARA ADESIVO COM 50
MM. BORDA DA MEDALHA COM FRISOS. ESPESSURA DE 3 MM.
METALIZADA NA COR DOURADO, PRATA E BRONZE, SUPORTE
PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. ACOMPANHADA DE FITA DE
CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5
CM DE LARGURA. - Marca: REMA

UN

R$ 13.875,001.500,000 9,25008 - MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK,
COM O TAMANHO DE 45 MM E CENTRO COM INSCRIÇÃO “HONRA
AO MÉRITO” EM BAIXO-RELEVO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM
DESENHO INTERNO POLIDO E COM FRISOS RAIADOS. METALIZADA
NA COR DOURADA, PRATA E BRONZE. SUPORTE PARA FITA COM
1,5 CM DE LARGURA. NO VERSO DA MEDALHA ESPAÇO LISO PARA
COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM 35 MM DE DIÂMETRO. A MEDALHA
DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL,
VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. - Marca:
REMA

UN

Total Fornecedor: R$104.541,00

R$ 104.541,00Total geral:

20/10/2022Orleans,

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito Municipal
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Otacílio Costa

Prefeitura

EXTRATO_CONTRATO_097_2022
Publicação Nº 4264698

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F96D6D5E47B061E42E2124823564A16EB68AF750

 

MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA  
EXTRATO CONTRATUAL  
 
Contrato nº: 097/2022 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA.  
Contratada: CLEMARCIO KNIESS (CPF n° 854.157.749-04). 
Valor Total: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 
Vigência: Inicio: 20/10/2022– Término: 31/12/2022 
Licitação: Processo Licitatório nº 133/2022 – Dispensa de Licitação nº054/2022. 
Fundamentação Legal: 8.666/1993. 
Recursos: Dotações conforme Processo Licitatório. 
Objeto: locação de imóvel de propriedade do Sr. Clemarcio Kniess e Sra. Elisa Frutuoso Kniess, localizado 
na Avenida Vidal Ramos Junior, 276, centro administrativo, para instalação do arquivo morto central dos 
diversos setores da administração municipal. 
Município de Otacílio Costa 20 de outubro de 2022. 
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Ouro

Prefeitura

072/2022
Publicação Nº 4263826

Processo Licitatório nº 0060/2022
Pregão Eletrônico nº 0036/2022
CONTRATO N. 072/2022
Contratante: Município de Ouro.
Contratado: AUTOPLUS VEICULOS LTDA
Objeto: Aquisição de um veículo utilitário do tipo van 0 km.
Valor total do contrato: R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).
Vigência do Contrato: A vigência do contrato se dará a partir da sua assinatura até o final do prazo de garantia, que será de doze meses a 
partir da emissão da Nota Fiscal.
Data da assinatura: 20/10/2022.

APOSTILAMENTO 01 052-2021
Publicação Nº 4264309

Termo de Apostilamenton. 01/2022

I – CONTRATO: 052/2021
II – INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório n. 0054/2021, Modalidade de Pregão Presencial n. 0034/2021.
III – CONTRATADA: GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/C LTDA, CNPJ n. 05.344.382/0001-94.
IV– OBJETO: Reajuste.
V – FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93.
VI – DÁ ALTERAÇÃO: Fica concedido o reajuste pelo índice IPCA, de 11,89%, retroativo a setembro.
Item Lote/Produto Unidade Fornecedor Índice % Valor Reajustado

2

Médico ginecologista/Obstetra para 
atendimento no Plantão no Hospital 
Nossa Senhora das Dores, em siste-
ma de Sobreaviso, 24 horas/dia (15 
dias no mês / 360 horas mensais). 
Atendimento na segunda quinzena 
do mês.

MES

GINECLIN CLINI-
CA DE GINEC. E 
OBSTETRICIA SC 
LTDA - ME

IPCA 11,89% R$ 3.524,54

Ouro SC, 07/10/2022.

Gabriela Minks Lopes Duarte
Secretária Municipal da Saúde

Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica
Rafael Maciel Parizotto – OAB/SC 30.279
Portaria nº 005/2022

PORTARIA 2022/378
Publicação Nº 4263130

PORTARIA Nº 378/2022, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

Demite servidor na forma que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o art. 53, incisos VI e IX, 
da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei 1.616, de 16 de dezembro de 1999;

Considerando pedido de demissão da Servidora Sidinéia Freitas.

RESOLVE:

Art. 1º Demitir a pedido a servidora Sidinéia Freitas, matrícula nº 1281-4, CPF nº. 090.XXX.XXX-86, do cargo de Agente de Serviços Gerais, 
Nível SGM-01, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal 
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de Educação, Cultura e Desporto, atuante no CMEI Pedacinho do Céu, contratada conforme portaria nº 153/2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro - SC,
17 de outubro de 2022.

Claudir Duarte
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se em data supra.

Dayana Franciely Prestes de Oliveira Colombo
Secretária Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 2022/379
Publicação Nº 4263134

PORTARIA Nº 379/2022, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

Amplia carga horária de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, usando das atribuições de seu cargo e de acordo com o que estabelece o art. 53, VI e IX, da Lei Orgâ-
nica Municipal, combinado com o art. 33, da Lei Complementar nº 23 de 29 de março de 2013;

Considerando o pedido de exoneração da servidora Lediane Rodrigues;

Considerando a necessidade de Agente de Serviços Gerais para atuar no CMEI Raio de Sol;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar temporariamente de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a jornada de trabalho da Servidora Renata Cristina Bazzi, 
matrícula 1273-8, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, Nível SGM-01, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor-
tos, atuante no CMEI Raio de Sol.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro - SC,
17 de outubro de 2022.

Claudir Duarte
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se em data supra.

Dayana Franciely Prestes de Oliveira Colombo
Secretária Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 2022/380
Publicação Nº 4263136

PORTARIA Nº 380/2022, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.

Contrata Servidor em caráter temporário que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o art. 53, incisos VI e IX, 
da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei 1.616, de 16 de dezembro de 1999;

Considerando a necessidade de Agente de Serviços Gerais na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para atuar no CMEI 
Pedacinho do Céu;

Considerando o período de demissão da Servidora contratada Sidinéia Freitas;

Considerando classificação final do Processo Seletivo 01/2021;

RESOLVE:
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Art. 1º Contratar em caráter temporário Adriana Fatima de Mattos, matrícula nº 1315-1, CPF nº 034.xxx.xxx-92, para exercer o cargo de 
Agente de Serviços Gerais, SGM-01, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, para atuar no CMEI Pedacinho do Céu, durante o ano letivo de 2022;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro - SC,
18 de outubro de 2022.

Claudir Duarte
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se em data supra.

Dayana Franciely Prestes de Oliveira Colombo
Secretária Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 2022/381
Publicação Nº 4263138

PORTARIA Nº 381/2022, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre jornada de trabalho de servidor que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o art. 53, incisos VI e IX, 
da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei 1.616, de 16 de dezembro de 1999;

Considerando que a Servidora Deize Cristina Panisson, requereu redução da carga horária de sua jornada de trabalho, apresentando docu-
mentos que apontam a necessidade de cuidados especiais à sua Filha menor MPR;

Considerando o Art. 91 da Lei no 1.007 de 20 de maio de 1992.
RESOLVE:

Art. 1º Adequar a jornada de trabalho da servidora Deize Cristina Panisson, matrícula no 974-8, ocupante do cargo de Técnico em Enfer-
magem, Nível ATM-06, com 40(quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. A jornada de trabalho da servidora passa a ser de 04 (quatro) horas diárias, ou seja 20(vinte) horas semanais, sem sofrer alteração 
no provento salarial.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro - SC,
18 de outubro de 2022.

Claudir Duarte
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se em data supra.

Dayana Franciely Prestes de Oliveira Colombo
Secretária Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 2022/382
Publicação Nº 4263139

PORTARIA Nº 382/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

Nomeia Servidor para a Função de Suplente da Controladoria Interna, que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o art. 53, incisos VI e IX, 
da Lei Orgânica do Município.

Considerando § 1º do Art. 17 da INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-28/2021;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Paula Gabrieli Antunes Pires Klein, matrícula 724-8, ocupante do cargo de Auxiliar administrativo, para a função de suplente 
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da Controladoria Interna, por meio do Projeto InterAgir e conforme preconiza a IN/TC 28/202.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se portaria 241/2022 de 26 de maio de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro - SC,
20 de Outubro de 2022.

Claudir Duarte
Prefeito Municipal
Publique-se e registre-se em data supra.

Dayana Franciely Prestes de Oliveira Colombo
Secretária Municipal da Administração e Fazenda
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Paial

Prefeitura

4º TERMO ADITIVO CONTRATO 017-2019 BELOS MONTES
Publicação Nº 4264708

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7429DC3A55DB4D9AF86041C3D340ACF24062B947

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 

Rua Goiás - 400  | Paial - SC | Cep 89.765-000 
Fone: (49)3451-0045 | CNPJ: 01.614.376/0001-59 

e-mail: pregao@paial.sc.gov.br  
 

 

MUNICÍPIO DE PAIAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 
QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO  DE Nº 
017/2019 
DATA CONTRATO: 20 de outubro de 2022. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAIAL - Estado Santa Catarina, com endereço Rua Goiás, nº 
400, inscrito no CNPJ/MF nº 01.614.376/0001-59. 
CONTRATADO: RADIO BELOS MONTES DE SEARA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ/MF nº 81.387.490/0001-22. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE RADIODIFUSÃO ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES E INSERÇÕES DOS ATOS 
OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO E OUTROS DE INTERESSE DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM MATÉRIAS AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS, 
PRODUZIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO EDITAL. 
VALOR: Ao valor já pago mensalmente a contratada fica acrescentado o importe de R$ 1.800,00 
(mil e oitocentos reais) mensais correspondentes ao acréscimo de serviços ora contratados. 
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é de até 2 ( dois ) meses, a partir da sua 
assinatura. 
 

NEVIO ANTONIO MORTARI 
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 
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1ºTERMO AO CONTRATO 010-2022 SABOR COLONIAL
Publicação Nº 4264764

 

 
 

Fl. 1/2 
Rua Goiás nº 400, Centro, Paial – SC. CEP 89.765-000 

Fone/Fax (49) 3451-0045 e-mail licitacao@paial.sc.gov.br 
 
 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N°003/2022 

CHAMADA PÚBLICA N. º 001/2022 
 

 
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 

 
 
 

 
 

O Município de Paial, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua Goiás, 
400, Centro, Paial-SC, através do Prefeito Municipal, Senhor Névio Antonio Mortari, nos 
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da 
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar Federal n° 123, de 14 
de dezembro de 2006 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 
das propostas apresentadas na CHAMADA PÚBLICA N. º 001/2022 , ata de 
abertura da sessão e homologação pela autoridade competente, RESOLVE registrar os 
preços da empresa COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL, situada na Rua 
Montevideo, Nº 2119 E, Bairro Passo dos Fortes,  Cidade e Município de Chapecó - SC, 
CEP 89.805-750,  inscrita no CNPJ 12.722.068/0001-24, representada neste ato pelo  
Seu Presidente o Sr. ADAIANO MACHADO, portador do CPF n°. 0**.***.***-58, para 
possível aquisição do objeto referente ao Pregão Presencial supra citado. 

 
 

Considerando solicitação de CANCELAMENTO do item 23 (maçã Kg) por 
parte da empresa detentora da ata; 
 
 

Considerando que a empresa apresentou justificativa de não poder 
fornecer o produto. 
 
 

RESOLVEM as partes firmar o presente termo aditivo com as cláusulas a 
seguir delineadas. 
 

CLAUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
 

1.1. Fica cancelado o item 23 (maçã), do contrato administrativo nº 10/2022. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 
2.1. Integram este aditivo, o edital do Chamada Pública nº 001/2022 e contrato 
administrativo 10/2022, permanecendo em vigor demais clausulas do contrato. 
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Fl. 2/2 
Rua Goiás nº 400, Centro, Paial – SC. CEP 89.765-000 

Fone/Fax (49) 3451-0045 e-mail licitacao@paial.sc.gov.br 
 
 

2.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Itá - SC para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente ata. 
 
2.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, 
e demais normas aplicáveis. 
 
Paial - SC 19 de outubro de 2022. 
 
 
 

 
NÉVIO ANTONIO MORTARI 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL 
CNPJ 12.720.068/0001-24 

CONTRATADA 
ADAIANO MACHADO 

PRESIDENTE 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
Amauri José Auziliero                                        Bibiane Brock Ferreira 
CPF 5**.***.***-04                                              CPF 0**.***.***-76  
 
 
 
Analisado e Aprovado 
 
 
Dhonatan Renan Pommerening 
OAB/SC 46.461 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1587

PROCESSO 106-2022 TP 014-2022 REDE DE ÁGUA LINHA MONTE CARLO, LINHA SALETE E LINHA SEDE IRANI
Publicação Nº 4264461

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A136A4E13344691FB1ADC44BDFCEC45F91ECACF6

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2022 
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 014/2022 

 
O Prefeito Municipal de Paial - SC, torna público que fará realizar licitação, na 
modalidade Tomada de Preço, no dia 08 de novembro de 2022, Contratação de 
empresa do ramo de engenharia, em regime de empreitada global, regime de 
execução por preço Global, para execução de obra para Expansão de novas Redes 
de Água no Município, melhorando a qualidade de vida das Famílias e o 
desenvolvimento do Município, com o concomitante fornecimento de materiais e mão 
de obra, de acordo com os projetos básicos constantes no Anexo "E" deste Edital. 
As propostas serão recebidas até às 08h45min do dia 08 de novembro de 2022. O 
edital encontra-se disponível nos sites https://paial.atende.net/ e 
https://www.paial.sc.gov.br/,  as demais informações poderão ser obtidas 
diariamente na Secretaria Municipal de Administração e Finanças e pelo telefone 
(49) 3451-0045.  
Paial - SC, 20 de outubro de 2022. 

             NEVIO ANTONIO MORTARI 
             Prefeito Municipal  
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Painel

Prefeitura

DECRETO Nº 114/2022
Publicação Nº 4264102

DECRETO Nº 114/2022
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES DE BAIXO RISCO PARA FINS DE APLICAÇAO DO ART. 3º INCISO I DA LEI FEDERAL N. 13.874/2019 DE 20 
DE SETEMBRO DE 2019.

ANTONIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES, PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAINEL, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições 
legais:

DECRETA:
Art. 1º. Este decreto visa a definir as atividades e o conceito de baixo risco para fins da dispensa de exigência de atos públicos de liberação 
para operação ou funcionamento de atividade econômica, conforme estabelecido no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei Federal n. 13.874/2019

Art. 2º. Para fins do disposto neste decreto, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a 
permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por 
órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o 
início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, 
no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edi-
ficação e outros.

Parágrafo Único: As atividades de baixo risco , nos termos deste decreto não comportam vistoria para o exercício contínuo e regular da 
atividade, estando tão somente sujeitas à fiscalização de devido enquadramento posterior nos termos do art. 3º, § 3º da Lei Federal n. 
13.874/2019

Art. 3º Para o efeito específico e exclusivo de dispensar a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica a que se refere 
a Lei Federal 13.847/2019, são consideradas de baixo risco aquelas atividades que se qualifiquem, simultaneamente, como de:

I - baixo risco em prevenção contra incêndio e pânico na forma do caput do art. 4º;
II - baixo risco referente à segurança sanitária, ambiental, incluindo sobre o ambiente do trabalho, e econômica;

§ 1º Se a atividade a que se refere o caput for exercida em zona urbana, somente será qualificada como de baixo risco quando:

I - executada em área sobre a qual o seu exercício é plenamente regular, conforme determinações do zoneamento urbano aplicável, in-
cluindo a legislação municipal ou, nos termos do art. 7º da LC nº 123, de 2006, quando instaladas em área ou edificação desprovidas de 
regulação fundiária, imobiliária e edilícia, inclusive habite-se; ou
II - exploradas em estabelecimento inócuo ou virtual, assim entendido aquele:

a) exercido na residência do empresário, titular ou sócio, na hipótese em que a atividade não gere grande circulação de pessoas; ou
b) em que a atividade exercida for tipicamente digital, de modo que não exija estabelecimento físico para a sua operação.
§ 2º Consideram-se também de baixo risco para os fins do caput, todas as demais atividades econômicas que, independentemente de sua 
natureza, forem assim classificadas pelos próprios órgãos responsáveis pela emissão do respectivo ato público de liberação.
Art. 4º Para fins de prevenção contra incêndio e pânico, qualificam-se como de baixo risco aquelas atividades realizadas:

I - na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas; ou
II - em edificações diversas da residência, se a ocupação da atividade tiver ao todo até 100 m² (cem metros quadrados) e for realizada:
a) em edificação que não tenha mais de 02 (dois) pavimentos;
b) em locais de reunião de público com lotação até 100 (cem) pessoas;
c) em local sem subsolo com uso distinto de estacionamento;
d) sem possuir líquido inflamável ou combustível acima de 1000 L (mil litros); e
e) sem possuir gás liquefeito de petróleo (GLP) acima de 190 kg (cento e noventa quilogramas).

Art. 5º São consideradas atividades de baixo risco, nos termos deste decreto as atividades constantes do Anexo I.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Painel, SC, 18 de outubro de 2022.

ANTONIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES
Prefeito

Registrado e publicado na forma da Lei, em 18/10/2022.
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NELCE ANDRADE SALAMAN
Secretario Municipal de Administração e Finanças

ANEXO I
ATIVIDADES DE BAIXO RISCO

#CNAE Descrição
I 7312-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Código CNAE:7312200)
II 7490-1/05 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (Código CNAE:7490105)
III 6391-7/00 Agências de notícias (Código CNAE:6391700)
IV 7311-4/00 Agências de publicidade (Código CNAE:7311400)
V 7911-2/00 Agências de viagens (Código CNAE:7911200)
VI 9609-2/02 Agências matrimoniais (Código CNAE:9609202)
VII 5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais (Código CNAE:5590601)
VIII 7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos (Código CNAE:7729201)
IX 7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Código CNAE:7721700)
X 7722-5/00 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e Similares (Código CNAE:7722500)
XI 6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios (Código CNAE:6810202)
XII 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório (Código CNAE:7733100)
XIII 7729-2/03 Aluguel de material médico (Código CNAE:7729203)

XIV 7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Código 
CNAE:7729202)

XV 7723-3/00 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios (Código CNAE:7723300)
XVI 7729-2/99 Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Código CNAE:7729299)
XVII 6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça (Código CNAE:6911702)
XVIII 5232-0/00 Atividades de agenciamento marítimo (Código CNAE:5232000)
XIX 8660-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde (Código CNAE:8660700)
XX 9002-7/01 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores (Código CNAE:9002701)
XXI 9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais (Código CNAE:9430800)
XXII 8291-1/00 Atividades de cobrança e informações cadastrais (Código CNAE:8291100)
XXIII 6920-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Código CNAE:6920602)
XXIV 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Código CNAE:7020400)
XXV 6920-6/01 Atividades de contabilidade (Código CNAE:6920601)
XXVI 7410-2/99 Atividades de design não especificadas anteriormente (Código CNAE:7410299)
XXVII 7119-7/02 Atividades de estudos geológicos (Código CNAE:7119702)
XXVIII 8650-0/04 Atividades de fisioterapia (Código CNAE:8650004)
XXIX 8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia (Código CNAE:8650006)
XXX 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música (Código CNAE:5920100)

XXXI 7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Código 
CNAE:7490104)

XXXII 8030-7/00 Atividades de investigação particular (Código CNAE:8030700)
XXXIII 8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Código CNAE:8020001)
XXXIV 9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (Código CNAE:9493600)
XXXV 7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (Código CNAE:7420001)
XXXVI 8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição (Código CNAE:8650002)
XXXVII 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise (Código CNAE:8650003)
XXXVIII 8220-2/00 Atividades de teleatendimento (Código CNAE:8220200)
XXXIX 8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional (Código CNAE:8650005)

XL 7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Código 
CNAE:7119799)

XLI 7500-1/00 Atividades veterinárias (Código CNAE:7500100), desde que o resultado do exercício da atividade não incluirá a 
comercialização e/ou uso de medicamentos controlados e/ou equipamentos de diagnóstico por imagem.

XLII 6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial (Código CNAE:6621502)
XLIII 5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas (Código CNAE:5611202)
XLIV 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure (Código CNAE:9602501)
XLV 9529-1/02 Chaveiros (Código CNAE:9529102)
XLVI 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Código CNAE:4530703)
XLVII 4541-2/05 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas (Código CNAE:4541205)
XLVIII 4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores (Código CNAE:4530704)
XLIX 4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Código CNAE:4530705)
L 4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral (Código CNAE:4635401)
LI 4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho (Código CNAE:4641903)
LII 4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Código CNAE:4641902)
LIII 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Código CNAE:4647801)
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LIV 4649-4/05 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Código CNAE:4649405)

LV 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Código 
CNAE:4642701)

LVI 4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (Código CNAE:4643502)
LVII 4643-5/01 Comércio atacadista de calçados (Código CNAE:4643501)
LVIII 4635-4/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante (Código CNAE:4635402)
LIX 4637-1/07 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (Código CNAE:4637107)

LX 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Código 
CNAE:4652400)

LXI 4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens (Código CNAE:4686902)
LXII 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática (Código CNAE:4651601)
LXIII 4649-4/07 Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Código CNAE:4649407)
LXIV 4689-3/02 Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Código CNAE:4689302)

LXV 4649-4/10 Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas (Código 
CNAE:4649410)

LXVI 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Código CNAE:4647802)
LXVII 4649-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Código CNAE:4649406)

LXVIII 4692-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários (Código 
CNAE:4692300)

LXIX 4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Código 
CNAE:4691500)

LXX 4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Código CNAE:4649404)
LXXI 4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e Similares (Código CNAE:4637104)
LXXII 4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto (Código CNAE:4686901)
LXXIII 4687-7/01 Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão (Código CNAE:4687701)
LXXIV 4687-7/03 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (Código CNAE:4687703)

LXXV 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Código 
CNAE:4642702)

LXXVI 4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática (Código CNAE:4651602)
LXXVII 4641-9/01 Comércio atacadista de tecidos (Código CNAE:4641901)
LXXVIII 4542-1/02 Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas (Código CNAE:4542102)
LXXIX 4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação (Código CNAE:4789004)
LXXX 4785-7/01 Comércio varejista de antig-idades (Código CNAE:4785701)
LXXXI 4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho (Código CNAE:4755502)
LXXXII 4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Código CNAE:4763604)
LXXXIII 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Código CNAE:4755503)
LXXXIV 4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria (Código CNAE:4754702)
LXXXV 4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação (Código CNAE:4754703)
LXXXVI 4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria (Código CNAE:4783101)
LXXXVII 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica (Código CNAE:4774100)
LXXXVIII 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria (Código CNAE:4761003)
LXXXIX 4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria (Código CNAE:4783102)
XC 4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Código CNAE:4759801)
XCI 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem (Código CNAE:4782202)
XCII 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Código CNAE:4781400)
XCIII 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos (Código CNAE:4763602)
XCIV 4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Código CNAE:4789008)
XCV 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Código CNAE:4773300)
XCVI 4723-7/00 Comércio varejista de bebidas (Código CNAE:4723700)
XCVII 4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Código CNAE:4763603)
XCVIII 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Código CNAE:4763601)
XCIX 4782-2/01 Comércio varejista de calçados (Código CNAE:4782201)
C 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues (Código CNAE:4722901)
CI 4762-8/00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Código CNAE:4762800)
CII 4763-6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (Código CNAE:4763605)
CIII 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório (Código CNAE:4789007)
CIV 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Código CNAE:4744001)
CV 4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas (Código CNAE:4761002)
CVI 4761-0/01 Comércio varejista de livros (Código CNAE:4761001)
CVII 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral (Código CNAE:4744099)
CVIII 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos (Código CNAE:4744003)
CIX 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico (Código CNAE:4742300)
CX 4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários (Código CNAE:4771704)
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CXI 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mer-
cearias e armazéns (Código CNAE:4712100)

CXII 4729-6/02 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência (Código CNAE:4729602)
CXIII 4754-7/01 Comércio varejista de móveis (Código CNAE:4754701)
CXIV 4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte (Código CNAE:4789003)
CXV 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (Código CNAE:4759899)
CXVI 4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados (Código CNAE:4785799)
CXVII 4744-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento (Código CNAE:4744006)
CXVIII 4789-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais (Código CNAE:4789002)

CXIX 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifica-
dos anteriormente (Código CNAE:4729699)

CXX 4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Código CNAE:4789001)
CXXI 4755-5/01 Comércio varejista de tecidos (Código CNAE:4755501)
CXXII 4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Código CNAE:4741500)
CXXIII 4743-1/00 Comércio varejista de vidros (Código CNAE:4743100)
CXXIV 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Código CNAE:4753900)
CXXV 4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Código CNAE:4752100)
CXXVI 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Código CNAE:4751201)
CXXVII 4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Código CNAE:4756300)

CXXVIII 4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, 
exceto informática e comunicação (Código CNAE:4757100)

CXXIX 6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios (Código CNAE:6810201)

CXXX 1412-6/01 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Código 
CNAE:1412601)

CXXXI 1411-8/01 Confecção de roupas íntimas (Código CNAE:1411801)
CXXXII 1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Código CNAE:1413401)
CXXXIII 1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Código CNAE:1412602)
CXXXIV 1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais (Código CNAE:1413402)
CXXXV 7319-0/04 Consultoria em publicidade (Código CNAE:7319004)
CXXXVI 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação (Código CNAE:6204000)
CXXXVII 6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Código CNAE:6821801)
CXXXVIII 6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis (Código CNAE:6821802)
CXXXIX 8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos (Código CNAE:8599605)

CXL 2399-1/01 Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal (Código 
CNAE:2399101)

CXLI 6201-5/01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Código CNAE:6201501)
CXLII 6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Código CNAE:6202300)

CXLIII 6203-1/00
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador Não-customizáveis (Código CNAE:6203100), 
desde que não haverá o desenvolvimento de softwares que realizam ou influenciam diretamente no diagnóstico, 
monitoramento, terapia (tratamento) para a saúde.

CXLIV 7410-2/02 Design de interiores (Código CNAE:7410202)
CXLV 7410-2/03 Design de produto (Código CNAE:7410203)
CXLVI 5819-1/00 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos (Código CNAE:5819100)
CXLVII 5812-3/01 Edição de jornais diários (Código CNAE:5812301)
CXLVIII 5812-3/02 Edição de jornais não diários (Código CNAE:5812302)
CXLIX 5811-5/00 Edição de livros (Código CNAE:5811500)
CL 5813-1/00 Edição de revistas (Código CNAE:5813100)
CLI 8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (Código CNAE:8592999)
CLII 8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança (Código CNAE:8592902)
CLIII 8592-9/01 Ensino de dança (Código CNAE:8592901)
CLIV 8591-1/00 Ensino de esportes (Código CNAE:8591100)
CLV 8593-7/00 Ensino de idiomas (Código CNAE:8593700)
CLVI 8592-9/03 Ensino de música (Código CNAE:8592903)

CLVII 8292-0/00

Envasamento e empacotamento sob contrato (Código CNAE:8292000), desde que não haverá, no exercício da 
atividade, o envasamento, fracionamento e/ou empacotamento de produtos relacionados a saúde, tais como: 
engarrafamento de produtos líquidos, incluindo alimentos e bebidas, empacotamento de sólidos, envasamento 
em aerossóis ou empacotamento de preparados farmacêuticos.

CLVIII 9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e Similares (Código CNAE:9329803)
CLIX 9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos (Código CNAE:9329804)
CLX 1414-2/00 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção (Código CNAE:1414200)
CLXI 1529-7/00 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente (Código CNAE:1529700)
CLXII 1351-1/00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico (Código CNAE:1351100)
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CLXIII 2319-2/00
Fabricação de artigos de vidro (Código CNAE:2319200), desde que o resultado do exercício da atividade econô-
mica não é um produto industrial., não haverá operações de espelhação. e não haverá produção de peças de 
fibra de vidro.

CLXIV 1422-3/00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias (Código 
CNAE:1422300)

CLXV 3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos (Código CNAE:3250707), desde que não haverá fabricação de produto para saúde.

CLXVI 1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material (Código CNAE:1521100), desde 
que a área construída do empreendimento não ultrapassa 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados).

CLXVII 1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas (Código CNAE:1092900), desde que o resultado do exercício da atividade eco-
nômica não será diferente de produto artesanal.

CLXVIII 1531-9/01 Fabricação de calçados de couro (Código CNAE:1531901), desde que a área construída do empreendimento não 
ultrapassa 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados).

CLXIX 3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras (Código CNAE:3291400), desde que não haverá no exercício a fabri-
cação de escova dental.

CLXX 1095-3/00
Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos (Código CNAE:1095300), desde que o resultado do 
exercício da atividade econômica não será diferente de especiaria ou condimento desidratado produzido artesa-
nalmente.

CLXXI 1093-7/02 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes (Código CNAE:1093702), desde que o resultado do exer-
cício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.

CLXXII 1099-6/04 Fabricação de gelo comum (Código CNAE:1099604), desde que o gelo fabricado não será para consumo humano 
e não entrará em contato com alimentos e bebidas.

CLXXIII 1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias (Código CNAE:1094500), desde que o resultado do exercício da atividade 
econômica não será diferente de produto artesanal.

CLXXIV 1421-5/00 Fabricação de meias (Código CNAE:1421500)
CLXXV 1359-6/00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente (Código CNAE:1359600)

CLXXVI 1091-1/02 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria (Código 
CNAE:1091102)

CLXXVII 1093-7/01 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates (Código CNAE:1093701), desde que o resultado do 
exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.

CLXXVIII 1354-5/00 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos (Código CNAE:1354500), desde que a área construída do 
empreendimento não ultrapassa 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados).

CLXXIX 3299-0/06 Fabricação de velas, inclusive decorativas (Código CNAE:3299006), desde que não haverá no exercício da ativi-
dade a fabricação de velas, sebo e/ou estearina utilizadas como cosmético ou saneante.

CLXXX 1412-6/03 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Código CNAE:1412603)
CLXXXI 1411-8/02 Facção de roupas íntimas (Código CNAE:1411802)

CLXXXII 1413-4/03 Facção de roupas profissionais (Código CNAE:1413403)
CLXXXIII 7420-0/04 Filmagem de festas e eventos (Código CNAE:7420004)
CLXXXIV 8219-9/01 Fotocópias (Código CNAE:8219901)
CLXXXV 6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária (Código CNAE:6822600)
CLXXXVI 1211-0/1 Horticultura, exceto morango (Código CNAE:121101)
CLXXXVII 7420-0/03 Laboratórios fotográficos (Código CNAE:7420003)
CLXXXVIII 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e Similares (Código CNAE:5611203)
CLXXXIX 3312-1/02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Código CNAE:3312102)
CXC 3313-9/02 Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos (Código CNAE:3313902)
CXCI 3312-1/04 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos (Código CNAE:3312104)
CXCII 3314-7/02 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas (Código CNAE:3314702)

CXCIII 3314-7/09 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos Não-eletrônicos para escri-
tório (Código CNAE:3314709)

CXCIV 3314-7/07 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 
(Código CNAE:3314707)

CXCV 3314-7/01 Manutenção e reparação de máquinas motrizes Não-elétricas (Código CNAE:3314701)

CXCVI 3314-7/06 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (Código 
CNAE:3314706)

CXCVII 3314-7/13 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta (Código CNAE:3314713)
CXCVIII 4543-9/00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas (Código CNAE:4543900)
CXCIX 3314-7/12 Manutenção e reparação de tratores agrícolas (Código CNAE:3314712)
CC 3314-7/03 Manutenção e reparação de válvulas industriais (Código CNAE:3314703)
CCI 7319-0/03 Marketing direto (Código CNAE:7319003)
CCII 7912-1/00 Operadores turísticos (Código CNAE:7912100)
CCIII 7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Código CNAE:7490199)

CCIV 4618-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anterior-
mente (Código CNAE:4618499)

CCV 1340-5/99 Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (Código CNAE:1340599)
CCVI 4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Código CNAE:4721102)
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CCVII 5590-6/03 Pensões (alojamento) (Código CNAE:5590603)
CCVIII 6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros (Código CNAE:6621501)
CCIX 7210-0/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais (Código CNAE:7210000)
CCX 7220-7/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (Código CNAE:7220700)
CCXI 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública (Código CNAE:7320300)
CCXII 6511-1/02 Planos de auxílio-funeral (Código CNAE:6511102)
CCXIII 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Código CNAE:6319400)

CCXIV 8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 
(Código CNAE:8219999)

CCXV 1311-1/00 Preparação e fiação de fibras de algodão (Código CNAE:1311100)
CCXVI 1312-0/00 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão (Código CNAE:1312000)
CCXVII 9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e Similares (Código CNAE:9001904)
CCXVIII 9001-9/03 Produção de espetáculos de dança (Código CNAE:9001903)
CCXIX 5911-1/02 Produção de filmes para publicidade (Código CNAE:5911102)
CCXX 9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos (Código CNAE:9319101)
CCXXI 9001-9/02 Produção musical (Código CNAE:9001902)
CCXXII 9001-9/01 Produção teatral (Código CNAE:9001901)
CCXXIII 7319-0/02 Promoção de vendas (Código CNAE:7319002)
CCXXIV 4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Código CNAE:4751202)
CCXXV 3831-9/99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio (Código CNAE:3831999)
CCXXVI 3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos (Código CNAE:3832700)
CCXXVII 9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário (Código CNAE:9529105)
CCXXVIII 9529-1/04 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos Não-motorizados (Código CNAE:9529104)
CCXXIX 9529-1/01 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem (Código CNAE:9529101)
CCXXX 9529-1/06 Reparação de jóias (Código CNAE:9529106)
CCXXXI 9529-1/03 Reparação de relógios (Código CNAE:9529103)
CCXXXII 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Código CNAE:9511800)
CCXXXIII 9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Código CNAE:9512600)

CCXXXIV 9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Código 
CNAE:9521500)

CCXXXV 9529-1/99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anterior-
mente (Código CNAE:9529199)

CCXXXVI 4612-5/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 
(Código CNAE:4612500)

CCXXXVII 4615-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 
(Código CNAE:4615000)

CCXXXVIII 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
(Código CNAE:4618402)

CCXXXIX 4618-4/03 Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações (Código 
CNAE:4618403)

CCXL 4613-3/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens (Código 
CNAE:4613300)

CCXLI 4614-1/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves (Códi-
go CNAE:4614100)

CCXLII 4611-7/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos (Código 
CNAE:4611700)

CCXLIII 4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 
(Código CNAE:4618401)

CCXLIV 4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Código 
CNAE:4619200)

CCXLV 4542-1/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios (Código 
CNAE:4542101)

CCXLVI 4530-7/06 Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automo-
tores (Código CNAE:4530706)

CCXLVII 4617-6/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo (Código 
CNAE:4617600)

CCXLVIII 4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem (Código 
CNAE:4616800)

CCXLIX 4512-9/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores (Código CNAE:4512901)
CCL 9002-7/02 Restauração de obras de arte (Código CNAE:9002702)
CCLI 9102-3/02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos (Código CNAE:9102302)
CCLII 5611-2/01 Restaurantes e Similares (Código CNAE:5611201)
CCLIII 8299-7/07 Salas de acesso à internet (Código CNAE:8299707)
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CCLIV 6911-7/01 Serviços advocatícios (Código CNAE:6911701)
CCLV 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Código CNAE:8211300)
CCLVI 1822-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Código CNAE:1822999)
CCLVII 8011-1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda (Código CNAE:8011102)
CCLVIII 7490-1/03 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (Código CNAE:7490103)
CCLIX 4520-0/04 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores (Código CNAE:4520004)
CCLX 7111-1/00 Serviços de arquitetura (Código CNAE:7111100)
CCLXI 4520-0/06 Serviços de borracharia para veículos automotores (Código CNAE:4520006)
CCLXII 4520-0/08 Serviços de capotaria (Código CNAE:4520008)
CCLXIII 7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Código CNAE:7119701)
CCLXIV 7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Código CNAE:7119703)
CCLXV 5912-0/01 Serviços de dublagem (Código CNAE:5912001)
CCLXVI 1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação (Código CNAE:1822901)
CCLXVII 7112-0/00 Serviços de engenharia (Código CNAE:7112000)
CCLXVIII 8299-7/03 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção (Código CNAE:8299703)

CCLXIX 4520-0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Código 
CNAE:4520007)

CCLXX 4520-0/02 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores (Código CNAE:4520002)
CCLXXI 4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Código CNAE:4520005)
CCLXXII 4520-0/03 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores (Código CNAE:4520003)
CCLXXIII 4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Código CNAE:4520001)
CCLXXIV 7420-0/05 Serviços de microfilmagem (Código CNAE:7420005)
CCLXXV 5912-0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual (Código CNAE:5912002)
CCLXXVI 3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Código CNAE:3329501)
CCLXXVII 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Código CNAE:8230001)
CCLXXVIII 3250-7/06 Serviços de prótese dentária (Código CNAE:3250706)
CCLXXIX 7490-1/01 Serviços de tradução, interpretação e Similares (Código CNAE:7490101)
CCLXXX 2539-0/02 Serviços de tratamento e revestimento em metais (Código CNAE:2539002)

CCLXXXI 2539-0/01
Serviços de usinagem, tornearia e solda (Código CNAE:2539001), desde que a área construída do empreendi-
mento não ultrapassa 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados). e não haverá operações de jateamen-
to (jato de areia).

CCLXXXII 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Código CNAE:6209100)

CCLXXXIII 7120-1/00 Testes e análises técnicas (Código CNAE:7120100), desde que não haverá no exercício da atividade a análise de 
produto sujeito à vigilância sanitária.

CCLXXXIV 6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Código 
CNAE:6311900)

CCLXXXV 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Código CNAE:8599604)
CCLXXXVI 8599-6/03 Treinamento em informática (Código CNAE:8599603)
CCLXXXVII 6201-5/02 Web design (Código CNAE:6201502)

LEI Nº 856/2022
Publicação Nº 4264111

LEI Nº 856/2022
DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO, ANULAR E SUPLEMENTAR AS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS 
DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ANTONIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES, PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAINEL, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições 
legais, faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal no corrente exercício autorizado a abrir crédito, suplementando no orçamento vigente as seguintes 
dotações orçamentárias:
05- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
05.01- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
(60) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.011-0700 – Aplicações diretas ........................................................ R$ 70.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes das seguintes dotações 
orçamentárias:

EXCESSO DO RECURSO 700 - .................................................................................................... R$ 70.000,00
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Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Painel, SC, 17 de outubro de 2022.

ANTONIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES
Prefeito.

Registrado e publicado em 17/10/2022.

NELCE ANDRADE SALAMAN
Secretário de Administração e Finanças
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Palhoça

Prefeitura

PORTARIA Nº. 4725/2022
Publicação Nº 4264326

PORTARIA Nº. 4725/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº. 4650 de 13 de outubro de 2022, que Contratou a servidora DALLETI NEVES SANTOS, do Quadro de Pessoal da 
Administração Direta desta Prefeitura, referente a data que deverá ser 13/10/2022 a 02/11/2022, e não como consta na referida Portaria.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4727/2022
Publicação Nº 4264643

PORTARIA Nº. 4727/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
ALTERAR CARGA HORÁRIA de conformidade com o Artigo 90, da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, dos servidores, abaixo relacio-
nados, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura.

Nome De Para Pelo período de
Denise Lima Chagas 30 40 10/10/2022 a 14/12/2022
Ronalti Alcioni Nunes Palhano 20 40 18/10/2022 a 14/12/2022

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4728/2022
Publicação Nº 4264628

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AE1FF733715B9E9D5D748E4688ABBA8EDDA68775

PORTARIA Nº. 4728/2022.

EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V 
e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
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EXONERAR LUANA MAZETTO, titular do cargo de ASO, Matricula nº. 3764314-2, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Admi-
nistração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 20/10/2022.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal de Palhoça

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4729/2022
Publicação Nº 4264601

PORTARIA Nº. 4729/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 3759 de 10 de agosto de 2022, que Prorrogou a Contratação por Tempo Determinado da servidora ELISANGELA 
FATIMA SOARES no cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, 
pelo período de 04/10/2022 a 02/11/2022.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4730/2022
Publicação Nº 4264765

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AE1FF733715B9E9D5D748E4688ABBA8EDDA68775

PORTARIA Nº. 4730/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO MARIANGELA CORREA TEODORO, de acordo com a Lei nº. 3002, de 01 de abril de 2009, Lei nº. 
2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 002/SMA/2021, para ocupar o cargo de Técnico em Enfermagem, com 40 (quarenta) horas/sema-
nais, do Quadro de Pessoal da UBS Vila Nova da Secretaria de Saúde, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 20/10/2022 
a 20/10/2023, face ao término de contrato de Maicon Ribeiro.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº. 4731/2022
Publicação Nº 4264766

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AE1FF733715B9E9D5D748E4688ABBA8EDDA68775

PORTARIA Nº. 4731/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO KAUANNE LOBAS PINTO, de acordo com a Lei nº. 221, de 15 de junho de 2016, Lei nº. 2508/2008 
e Processo Seletivo Simplificado 003/SMS/2021, para ocupar o cargo de Médico Plantonista, com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro 
de Pessoal da UPA – Unidade de Pronto Atendimento do Sul, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 20/10/2022 a 
20/10/2023, troca de contrato.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4732/2022
Publicação Nº 4264327

PORTARIA Nº. 4732/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 3859 de 16 de agosto de 2022, que Prorrogou a Contratação por Tempo Determinado da servidora HELOISA MELO 
no cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 
14/10/2022 a 14/12/2022.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4733/2022
Publicação Nº 4264328

PORTARIA Nº. 4733/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade aos servidores conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data abaixo.

ANEXO I
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MATRICULA SERVIDOR DE A CONTAR DE

400851-1 Elaine Mafra R$ 500,00 20/10/2022

 Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4734/2022
Publicação Nº 4264329

PORTARIA Nº. 4734/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 3917 de 22 de agosto de 2022, que Prorrogou a Contratação por Tempo Determinado da servidora SHIRLEY SANTA-
NA DE ALMEIDA no cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, 
pelo período de 17/11/2022 a 14/12/2022.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4735/2022
Publicação Nº 4264602

PORTARIA Nº. 4735/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 3919 de 22 de agosto de 2022, que Contratou por Tempo Determinado a servidora DENISE GOMES no cargo de 
Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 12/10/2022 
a 01/11/2022.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4736/2022
Publicação Nº 4264603

PORTARIA Nº. 4736/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
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RESOLVE:

Art. 1°. Alterar Gratificação de Produtividade aos servidores conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor em 20 de outubro de 2022.

ANEXO I

Matricula Servidor DE PARA

401359-1 Talita Silva Vieira Pereira R$ 300,00 R$ 700,00

 Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4739/2022
Publicação Nº 4264604

PORTARIA Nº. 4739/2022.

EDSON GHIZONI, Secretário de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 
87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade aos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 20 de outubro de 2022.

ANEXO I

MATRICULA SERVIDOR DE
3765522-1 Adilson Arcendino Martins R$ 600,00

 Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

EDSON GHIZONI
Secretário de Serviços Públicos

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4740/2022
Publicação Nº 4264332

PORTARIA Nº. 4740/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade ao servidor conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar da data abaixo.

ANEXO I

MATRICULA NOME DE A CONTAR DE
3764756-2 Juliana Silva Cardoso 20% 17/10/2022
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 Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4741/2022
Publicação Nº 4264605

PORTARIA Nº. 4741/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5760 de 03 de novembro de 2021, que Contratou por Tempo Determinado a servidora ELENIR DOS SANTOS no 
cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 
04/11/2022 a 14/12/2022.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4742/2022
Publicação Nº 4264606

PORTARIA Nº. 4742/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 3914 de 22 de agosto de 2021, que Contratou por Tempo Determinado a servidora THAYSE MATOS DA SILVA no 
cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 
16/10/2022 a 14/12/2022.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4743/2022
Publicação Nº 4265053

PORTARIA Nº. 4743/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
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RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para EDA BRUCH WALTER, matrícula nº. 3745250-1, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da 
Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2010, referente ao quinquênio de 06/10/2014 a 
03/03/2020, por 02 (dois) meses, com efeitos a contar de 18/10/2022 a 18/12/2022.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

 GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4744/2022
Publicação Nº 4264333

PORTARIA Nº. 4744/2022.

KRISTY CARDOSO FABRE, Secretária de Infraestrutura e Saneamento, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos arti-
gos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

CONCEDER ESTABILIDADE para MARIO CESAR WESSLER, titular do cargo de Operador de Máquinas, do Quadro de Pessoal da Secretaria 
de Infraestrutura, da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com o Artigo 53 da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2011, com 
efeito a contar de outubro de 2022.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária de Infraestrutura e Saneamento

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4745/2022
Publicação Nº 4265012

PORTARIA Nº. 4745/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
DESIGNAR PARA PRESTAR SERVIÇOS, na Secretaria de Educação à servidora EDILAINE FLORES DA SILVA, do Quadro de Pessoal da Admi-
nistração Direta Desta Prefeitura, a contar de 18/10/2022.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº. 4746/2022
Publicação Nº 4264608

PORTARIA Nº. 4746/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5440 de 13 de outubro de 2021, que Contratou por Tempo Determinado a servidora GREGORIO DA SILVA REIS 
JUNIOR no cargo de Guarda Patrimonial (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, 
pelo período de 16/09/2022 a 16/09/2023.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4747/2022
Publicação Nº 4264611

PORTARIA Nº. 4747/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5439 de 13 de outubro de 2021, que Contratou por Tempo Determinado a servidora MICAELA PATRICIA DA SILVA 
no cargo de Guarda Patrimonial (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo 
período de 15/09/2022 a 15/09/2023.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4748/2022
Publicação Nº 4264613

PORTARIA Nº. 4748/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5497 de 15 de outubro de 2021, que Contratou por Tempo Determinado a servidora GIANI INDIANARA DA COSTA 
no cargo de Guarda Patrimonial (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo 
período de 18/09/2022 a 18/09/2023.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
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MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4749/2022
Publicação Nº 4264614

PORTARIA Nº. 4749/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5438 de 13 de outubro de 2021, que Contratou por Tempo Determinado o servidor CLEBER DE ABREU no cargo 
de Guarda Patrimonial (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 
15/09/2022 a 15/09/2023.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4750/2022
Publicação Nº 4265069

PORTARIA Nº. 4750/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
REENQUADRAR de acordo com a Lei nº. 301, de 29 de dezembro de 2020, o servidor LUIZ ISMAEL JUNCKES PEREIRA, matrícula nº 401451-
3, no cargo de Socorrista Técnico em Enfermagem, nomeado através de Concurso Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde, 
da Administração Direta Desta Prefeitura.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4751/2022
Publicação Nº 4265450

PORTARIA Nº. 4751/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5764 de 03 de novembro de 2021, que Contratou por Tempo Determinado a servidora DENIZE MARLENE DE JE-
SUS no cargo de ASO (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 
04/11/2022 a 14/12/2022.
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Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 4752/2022
Publicação Nº 4265031

PORTARIA Nº. 4752/2022.

ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUZA, Secretário de Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 
70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
DESIGNAR PARA EXERCER FUNÇÃO GRATIFICADA, o servidor JULIANO AUGUSTO LEOPOLDO, Nível FEC I, do Quadro de Pessoal da Se-
cretaria de Segurança Pública da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de dezembro de 
2016 e Decreto nº 2.782, de 05 de março de 2021, a contar de 17/10/2022.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.

ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUZA
Secretário de Segurança Pública

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº. 4726/2022
Publicação Nº 4263947

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 – Parque Residencial Pagani – Palhoça/SC 
Fone: (48) 3220-0300 - CNPJ: 82.892.316/0001-08 - CEP: 88.132-256 

 
 

 
PORTARIA Nº. 4726/2022. 
 
ANDRE JOSE SILVEIRA, Secretário de Administração designado, no uso de 
suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da 
Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014 e Lei nº. 
235, de 22 de dezembro de 2016, 

 
 

RESOLVE: 
 

  Art. 1º Criar Comissão, com remuneração, para implantação e supervisão das Práticas 
Integrativas e Complementares oferecidas através do Sistema Único de Saúde (SUS) no município 
de Palhoça, tais como: Massoterapia, Terapia Floral, Acupuntura, Hidroterapia, Reflexologia, 
Cromoterapia, Aromaterapia, Oligoterapia, Geoterapia, Quiropraxia, Iridologia, Yoga, Ginástica 
Terapêutica, Caminhada Terapêutica, Reiki, Auriculoterapia, entre outras. 
 

  Art. 2º A função primordial da Comissão ora criada é conduzir o processo de avaliação, 
regulamentação, educação permanente, monitoramento e avaliação da implantação de práticas de 
terapias integrativas e complementares nas Unidades Básicas de Saúde do município de Palhoça. 
 

  Art. 3º São atribuições da Comissão para implantação e supervisão das Práticas Integrativas 
e Complementares no município de Palhoça (CPIC): 
 

  I – Identificar quais Práticas Integrativas e Complementares já são oferecidas, através do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Palhoça, bem como quais os locais e profissionais 
capacitados; 
  II – Elaborar, legitimar e institucionalizar normatização local (fluxos, acesso, registro, etc); 
  III – Realizar sensibilização, planos locais de implantação e levantamento de demandas de 
capacitação; 
  IV – Organizar e realizar ações de educação permanente e provimento de insumos; 
  V – Estruturar rotina de monitoramento das ações e oferta de educação permanente; 
 

  Art. 4º Ficam nomeados membros da Comissão (CPIC) os seguintes servidores: 
 

Nome Função 
Cynthia Takemori Presidente 

Valdirene Borges Corrêa da Silva Vice-presidente 
Renata de Souza Secretária 

Celiza Enya Horino Isoppo Membro 1 
Kelly Cristian Pierri Custódio Membro 2 

 

  Art. 5º Os membros da Comissão (CPIC) desempenharão suas funções concomitantemente 
às atribuições de seus cargos, empregos e funções. 
 

  Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir de 20/10/2022.                          
 
 

   ANDRE JOSE SILVEIRA 
  Secretário de Administração designado 
 

 
 SANDRA RIBEIRO DE ABREU 
      Secretária de Saúde designada 

 
 

   MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO 
   Secretária Executiva de Gestão de Pessoas 

Prefeitura Municipal de Palhoça 
 

Em 20/10/2022  
 

Patrícia Schmitz 
SEGP - Expediente 
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PORTARIA Nº. 4737/2022
Publicação Nº 4265163

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 – Parque Residencial Pagani – Palhoça/SC 
Fone: (48) 3220 0300 - CNPJ: 82.892.316/0001-08 - CEP: 88.132-256 

 
 

 
 
PORTARIA Nº. 4737/2022. 
 

 
                        ANDRE JOSE SILVEIRA, Secretário de Administração designado, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo 
Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016, 

 
 
 

RESOLVE: 
 
 

 
PRORROGAR a Portaria 5367 de 05 de outubro de 2021, que Contratou por Tempo 
Determinado a servidora ROSELI DE FÁTIMA MARQUES, no cargo de ASO, do 
Quadro de Pessoal da Secretaria de Administração, da Administração Direta desta 
Prefeitura, pelo período de 12/10/2022 a 12/10/2023. 
 
  
 
 
  

  Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.                              
 
 
 
 
 
 

 ANDRE JOSE SILVEIRA 
 Secretário de Administração designado 
 
 
 

                            
       

   MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO 
 Secretária Executiva de Gestão de Pessoas 

 

    
 

Prefeitura Municipal de Palhoça 
 

Em 20/10/2022  
 

Patrícia Schmitz 
SEGP - Expediente 
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PORTARIA Nº. 4738/2022
Publicação Nº 4265312

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 – Parque Residencial Pagani – Palhoça/SC 
Fone: (48) 3220 0300 - CNPJ: 82.892.316/0001-08 - CEP: 88.132-256 

 
 

 
 

PORTARIA Nº. 4738/2022. 

 

 
                        ANDRE JOSE SILVEIRA, Secretário de Administração designado, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo 
Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016, 

 
 
 

RESOLVE: 

 

 

 

PRORROGAR a Portaria 5370 de 05 de outubro de 2021, que Contratou por Tempo 

Determinado a servidora ROSELIA MARIA DA SILVA, no cargo de ASO, do 
Quadro de Pessoal da Secretaria de Administração, da Administração Direta desta 
Prefeitura, pelo período de 12/10/2022 a 12/10/2023. 
 
  
 
 
  

  Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2022.                              
 
 
 
 
 
 

 ANDRE JOSE SILVEIRA 

 Secretário de Administração designado 
 
 
 

                            

       

   MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO 

 Secretária Executiva de Gestão de Pessoas 
 

    

 

Prefeitura Municipal de Palhoça 
 

Em 20/10/2022  
 

Patrícia Schmitz 
SEGP - Expediente 
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fundo muniCiPal de Saúde de Palhoça

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2022
Publicação Nº 4263481

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 302C9BFC78459F4C6AC7A6CF14FF2F14E9CCF222

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2022. Pregão Presencial 332/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: JEFERSON DA SILVEIRA. OBJETO: aquisição de cadeiras giratória 
tipo secretaria e presidente e apoio para os pés para suprir as necessidades das Unidades da Rede Municipal de 
Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código: 302C9BFC78459F4C6AC7A6CF14FF2F14E9CCF222 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 230170 - JEFERSON DA SILVEIRA 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

2 81165 - Cadeira Secretária, giratória, com braços reguláveis, conforme 
ABNT NBR 13962/18, com espaldar médio. Com as seguintes 
características mínimas: Ajustes e movimentos independentes para altura 
do assento, com rodízios e giro de 360 graus do assento e encosto. 
Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de 
espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada 
moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio 
lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em courvin, cor azul 
marinho. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido 
de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com 
largura no apoio lombar mínima de 360 mm e com extensão vertical 
mínima de 260 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado 
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em 
espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de 
espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade 
entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento 
através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em 
courvin, cor azul marinho. Contracapa do assento em revestida em TNT, 
provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento 
com largura mínima de 380 mm e profundidade mínimas de 380 mm. 
Assento e encosto ligados por suporte em tubo de aço 16x30 com 
espessura mínima de parede de 2mm recoberto com sanfona plástica. 
Mecanismo para fixação do assento em chapa de aço carbono com 
espessura mínima de 2,0 mm, apresentando furação padrão 120 x 120 mm 
para ancoragem do assento. Acionamento do pistão a gás para ajuste 
milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca com 
manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado 
direito do usuário. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à 
gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme 
Classe 3, com curso vertical de ajuste mínimo conforme Norma ABNT NBR 
13962 dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base 
cinco patas confeccionada em aço carbono tubular de seção semi oblonga, 
cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base 
metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que 
recobre todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do 
material de construção, tal base deverá possuir projeção da pata mínimo 
de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT 
NBR 13962/18. Com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios de duplo 
giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de no mínimo 10 mm, com anel 
elástico metálico, para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha 
plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas 
duplas. Braços com regulagem vertical ajustável por meio de acionamento 
de botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo 
estrutural, permitindo uma variação mínima de curso de 60mm e com no 
mínimo 5 pontos de paradas, estrutural do braço confeccionado em aço 
carbono tipo chapa com vinco que proporciona maior resistência mecânica, 
espessura de 4,73 mm e largura de 62,5mm dobrada em ângulo, com 
carenagem de proteção e acabamento injetada em alta pressão em 
termoplástico polipropileno copolímero. Fixação por uma chapa ao 
estrutural ao assento. Apoio de braço com bordas arredondadas sendo a 
porção frontal arredondada, manufaturado com alma interna de aço e 
coberta por termoplástico polipropileno copolímero, com medida de 250 
mm de comprimento x 80 mm de largura do apoio de braço. 

UN 100, R$340,00 R$34.000,00 

4 81167 - Cadeira modelo Presidente giratória, com braços reguláveis, 
conforme ABNT NBR 13962/18, com espaldar alto. Com as seguintes 
características mínimas: Ajustes e movimentos independentes para altura 
do assento e inclinação do encosto. Com rodízios e giro de 360 graus do 
assento e encosto. Encosto estruturado em compensado multilaminado 
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em 
espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de 
espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida 
courvin, cor azul marinho. Com costuras na horizontal formando gomos. 
Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de 
PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio 
lombar mínima de 455 mm e com extensão vertical mínima de 610 mm. 
Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de 
espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada 
moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média 
predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. 

UN 44, R$610,00 R$26.840,00 
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Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e 
porcas garras com rosca métrica. Revestida em courvin na cor azul 
marinho. Com costuras na horizontal formando gomos. Contracapa do 
assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona 
proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e 
profundidade mínimas de 455 mm. Assento e encosto ligados por haste de 
aço com espessura mínima da haste de 4,75 mm e largura mínima de 80. 
Mecanismo para fixação do assento em chapa de aço carbono com 
espessura mínima de 2,0 mm, apresentando furação padrão 160 x 200 mm 
para ancoragem do assento. Acionamento do pistão a gás para ajuste 
milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca com 
manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado 
direito do usuário. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à 
gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme 
Classe 3, com curso vertical de ajuste mínimo conforme Norma AVBNT 
NBR 13962 dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna. 
Base cinco patas confeccionada em aço carbono tubular de seção semi 
oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a 
base metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno 
que recobre todos os bordos laterais e parte superior da base. 
Independente do material de construção, tal base deverá possuir projeção 
da pata mínimo de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto 
pela ABNT NBR 13962/18. Com cinco pontos de apoio no mínimo. 
Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de no mínimo 
10 mm, com anel elástico metálico, para fixação do rodízio à base sem o 
uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, 
com rodas duplas. Braços fixos trapezoidais fechados, vazados, fixos por 
no mínimo 04 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e 
recoberto com poliuretano integral skin de cor preta com textura. 
Dimensões mínimas do apoio de 41 mm de largura e 330 mm de 
comprimento, altura em relação ao assento mínimo de 285 mm. 

5 81168 - Apoio para pés com as seguintes características mínimas: 
Plataforma nas dimensões (45 x 28 cm), com revestimento impermeável, 
estrutura em aço, sapatas emborrachadas revestida com material 
emborrachado antiderrapante, as bases que ficam em contato com o chão 
também deverão ser revestidas com material antiderrapante, com 
regulagem de inclinação contendo três opções de altura (50 mm à 155 
mm), produto deve ser ergonômico e estar em conformidade com a NR 17 
do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia). 

UN 61, R$88,00 R$5.368,00 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2022
Publicação Nº 4263483

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 302C9BFC78459F4C6AC7A6CF14FF2F14E9CCF222

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2022. Pregão Presencial 332/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA. 
OBJETO: aquisição de cadeiras giratória tipo secretaria e presidente e apoio para os pés para suprir as 
necessidades das Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código: 302C9BFC78459F4C6AC7A6CF14FF2F14E9CCF222 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 3594297 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

1 81164 - Cadeira Secretária Executiva, giratória, com braços reguláveis, 
conforme ABNT NBR 13962/18, com espaldar médio. Com as seguintes 
características mínimas: Ajustes e movimentos independentes para altura 
do assento, com rodízios e giro de 360 graus do assento e encosto. 
Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de 
espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada 
moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio 
lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida courvin, cor azul 
marinho. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido 
de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com 
largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical 
mínima de 380 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado 
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em 
espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de 
espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade 
entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento 
através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em 
courvin, cor azul marinho. Contracapa do assento em revestida em TNT, 
provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento 
com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. 
Assento e encosto ligados por haste de aço com espessura mínima da 
haste de 4,70 mm e largura mínima de 80. Mecanismo para fixação do 
assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,0 mm, 
apresentando furação padrão 120 x 120 mm para ancoragem do assento. 
Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície 
do assento por meio de alavanca com manípulo ergonômico injetado em 
polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário. Coluna para ajuste 
de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e 
segurança mínimas conforme Classe 3, com curso vertical de ajuste 
mínimo conforme Norma AVBNT NBR 13962 dotada de telescópio para 
acabamento e proteção da coluna. Base cinco patas confeccionada em 
aço carbono tubular de seção semi oblonga, cujas dimensões são de, no 
mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base metálica, deverá possuir uma 
capa única injetada em polipropileno que recobre todos os bordos laterais 
e parte superior da base. Independente do material de construção, tal base 
deverá possuir projeção da pata mínimo de 350 mm, sendo a medição 
realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18. Com cinco pontos 
de apoio no mínimo. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo 
vertical de no mínimo 10 mm, com anel elástico metálico, para fixação do 
rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas 
de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Braços com regulagem vertical 
ajustável por meio de acionamento de botão de pressão por mola 
localizado na parte lateral do corpo estrutural, permitindo uma variação 
mínima de curso de 60mm e com no mínimo 5 pontos de paradas, 
estrutural do braço confeccionado em aço carbono tipo chapa com vinco 
que proporciona maior resistência mecânica, espessura de 4,73 mm e 
largura de 62,5mm dobrada em ângulo, com carenagem de proteção e 
acabamento injetada em alta pressão em termoplástico polipropileno 
copolímero. Fixação por uma chapa ao estrutural ao assento. Apoio de 
braço com bordas arredondadas sendo a porção frontal arredondada, 
manufaturado com alma interna de aço e coberta por termoplástico 
polipropileno copolímero, com medida de 250 mm de comprimento x 80 
mm de largura do apoio de braço. 

UN 90, R$406,00 R$36.540,00 

3 81166 - Cadeira Secretária giratória, sem braços reguláveis, conforme 
ABNT NBR 13962/18, com espaldar médio. Com as seguintes 
características mínimas: Ajustes e movimentos independentes para altura 
do assento, com rodízios e giro de 360 graus do assento e encosto. 
Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de 
espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada 
moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio 
lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida courvin, cor azul 
marinho. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido 
de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com 
largura no apoio lombar mínima de 360 mm e com extensão vertical 
mínima de 260 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado 
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em 
espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de 

UN 38, R$300,00 R$11.400,00 
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espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade 
entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento 
através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em 
courvin, cor azul marinho. Contracapa do assento em revestida em TNT, 
provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento 
com largura mínima de 380 mm e profundidade mínimas de 380 mm. 
Assento e encosto ligados por suporte em tubo de aço 16x30 com 
espessura mínima de parede de 2mm recoberto com sanfona plástica. 
Mecanismo para fixação do assento em chapa de aço carbono com 
espessura mínima de 2,0 mm, apresentando furação padrão 120 x 120 mm 
para ancoragem do assento. Acionamento do pistão a gás para ajuste 
milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca com 
manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado 
direito do usuário. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à 
gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme 
Classe 3, com curso vertical de ajuste mínimo conforme Norma ABNT NBR 
13962 dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base 
cinco patas confeccionada em aço carbono tubular de seção semi oblonga, 
cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base 
metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que 
recobre todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do 
material de construção, tal base deverá possuir projeção da pata mínimo 
de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT 
NBR 13962/18. Com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios de duplo 
giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de no mínimo 10 mm, com anel 
elástico metálico, para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha 
plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas 
duplas. 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2021
Publicação Nº 4263491

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: L A DALLA PORTA JUNIOR. OBJETO: Aquisição de materiais de 
enfermagem consumo para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo 
Sistema de Registro de Preços, entrega de forma parcelada. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:  
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 3137635 - L A DALLA PORTA JUNIOR 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

76 80923 - Coletor para perfurocortantes 13 litros, com alça dupla para 
transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 
13853. Fácil montagem, possuir bocal aberto para facilitar o descarte dos 
materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanhar saco 
plástico para o transporte do coletor antes da montagem e para 
revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, 
a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento 
interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de 
segurança devem garantir que, após o fechamento do coletor , a tampa 
não se abra durante o transporte. COTA PRINCIPAL, correspondente a 
90%. 

UN 18.000, R$5,58 R$100.440,00 

80 77409 - Papel crepado 50x50 cm, embalagem descartável para 
esterilização de material crepado 100% celulose, com gramatura de 
aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de 
porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo 
superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hipo-repelente, 
maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não 
irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, 
a serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para 
esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 
unidades. Deve atender as Normas da ABNT/NBR 14990-1. COTA 
PRINCIPAL, correspondente a 90%. 

CX 540, R$186,00 R$100.440,00 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2021
Publicação Nº 4263492

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

 

  
   

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de enfermagem 
consumo para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo Sistema de 
Registro de Preços, entrega de forma parcelada. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:  
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 3544907 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS 
LTDA 
Item Produto Unidade Qtde. 

Disponível 
Valor 

Unitário 
Valor Total 
Disponível 

21 80917 - Eletrodos para o DEA (Desfribilador Externo Automático) 
descartáveis, multifuncionais, adulto (CRP STAT-PADZ), perfeitamente 
adaptável / DEA, da marca ZOLL, modelo AED-PLUS. COTA 
RESERVADA, correspondente a 10% . 

UN 4, R$2.471,00 R$9.884,00 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2021
Publicação Nº 4263495

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: 
Aquisição de materiais de enfermagem consumo para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de 
Saúde de Palhoça, pelo Sistema de Registro de Preços, entrega de forma parcelada. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:  
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 3584976 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

75 80928 - Agulha hipodérmica des 25x7, cx c/ 100 unid. Características 
mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; 
canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e 
canhão de polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente. 
COTA PRINCIPAL, correspondente a 90%. 

CX 27.000, R$8,84 R$238.680,00 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2021
Publicação Nº 4263496

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: SANIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI EPP. OBJETO: Aquisição de materiais de enfermagem consumo para utilização nas Unidades de Saúde 
da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo Sistema de Registro de Preços, entrega de forma parcelada. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:  
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 4048512 - SANIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

15 16052 - Cateter intravenoso nº 22 G, dispositivo de poliuretano para 
infusao de media duração, Calibre 22, flexível por fora, agulha com bisel 
curto e trifacetado de facil introdução, garantia de integridade e ajuste 
adequado do dispositivo interno quando da retirada Da agulha, de 
extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer 
adaptavel em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atoxico, 
estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura 
asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia,tipo 
e data de esterilizacao, Validade, lote, com dispositivo de seguranca 
conforme NR 32. 

UN 0, R$1,70 R$0,00 

37 19774 - Haste em polipropileno flexível, com algodão hidrófilo tratado com 
carboximetilcelulose e bactericida em suas pontas, caixa com aprox. 75 
unidades. 

CX 2.200, R$1,22 R$2.684,00 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2021
Publicação Nº 4263497

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: V. S. COSTA & CIA LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de 
enfermagem consumo para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo 
Sistema de Registro de Preços, entrega de forma parcelada. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:  
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 39948714 - V. S. COSTA & CIA LTDA 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

23 75235 - Eletrodos para o DEA (Desfribilador Externo Automático) 
descartáveis, multifuncionais, adulto, perfeitamente adaptável /DEA, da 
marca Cmos Drake. Par 

UN 80, R$650,62 R$52.049,60 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2022
Publicação Nº 4263499

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E 
HOSPITALARES EIRELI. OBJETO: Aquisição de materiais de enfermagem consumo para utilização nas 
Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo Sistema de Registro de Preços, entrega de 
forma parcelada. Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:  
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 40078388 - DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

28 5254 - Espéculo descartável, tam. P, esterilizado, embalado 
individualmente. 

UN 0, R$1,08 R$0,00 

29 5257 - Espéculo descartável, tam. M, esterilizado, embalado 
individualmente. 

UN 2.000, R$1,10 R$2.200,00 

30 5424 - Espéculo descartável, tam. G, esterilizado, embalado 
individualmente. 

UN 1.000, R$1,30 R$1.300,00 

36 6190 - Frasco-diet para dieta enteral, transparente, capacidade 500ml, 
graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente, atóxico, de 
uso único, embalado individualmente em saco plástico, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, nr. do lote, registro no MS, identificação do fabricante e do 
farmacêutico responsável. 

UN 0, R$1,19 R$0,00 

43 59510 - Lâmina ponta fosca para coleta de preventivo 26x76cm, caixa com 
50 unidades. 

CX 600, R$7,18 R$4.308,00 

47 73881 - Luva plástica ginecológica estéril para toque. Pacote com 100 
unidades. 

PCT 220, R$12,82 R$2.820,40 

55 80920 - Papel crepado 40x40 cm, na cor verde, embalagem descartável 
para esterilização de material crepado 100% celulose, com gramatura de 
aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de 
porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo 
superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hipo-repelente, 
maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não 
irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a 
serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para 
esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 
unidades. COTA RESERVADA, correspondente a 10% . 

CX 0, R$125,19 R$0,00 

65 5448 - Sonda uretral nº 08 UN 5.000, R$0,55 R$2.750,00 

79 80925 - Papel crepado 40x40 cm, na cor verde, embalagem descartável 
para esterilização de material crepado 100% celulose, com gramatura de 
aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de 
porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo 
superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hipo-repelente, 
maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não 
irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a 
serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para 
esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 
unidades. COTA PRINCIPAL, correspondente a 90%. 

CX 600, R$125,19 R$75.114,00 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2021
Publicação Nº 4263501

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: TROIKA DISTRIBUICAO LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de 
enfermagem consumo para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde de Palhoça, pelo 
Sistema de Registro de Preços, entrega de forma parcelada. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:  
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 40341330 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

58 881 - Saco para lixos hospitalares/infectantes, 50 litros, nas medidas 
aproximadas 63 x 80 cm, constituído de Polietileno de Alta Densidade 
(PEAD) Virgem, branco leitoso, com aproximadamente 0,05 Micras, com 
solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando 
completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, 
de acordo com a Norma Técnica 9191. Impressão de simbologia de 
material infectante de acordo com a NBR 7500 - O número da subclasse 
de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da 
frase de advertência: " RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde", 
impressa na cor vermelha. Pacote com 100 unidades 

PCT 200, R$25,24 R$5.048,00 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2021
Publicação Nº 4263504

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0

 

 
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2021. Pregão Presencial 300/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES ME. OBJETO: 
Aquisição de materiais de enfermagem consumo para utilização nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de 
Saúde de Palhoça, pelo Sistema de Registro de Preços, entrega de forma parcelada. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:  
8DB957EDF7FEDCAD967E4FCC7384C5367682FBB0 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 40509915 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES ME 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

1 6181 - Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato 
convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura 
e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 
cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado 
em pacote com 100 unidades 

PCT 0, R$3,80 R$0,00 

3 63713 - Agulha hipodérmica desc. 13x4,5, caixa com 100 unidades. 
Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e 
siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; 
capa e canhão de polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas 
individualmente. 

CX 5.500, R$9,53 R$52.415,00 

4 5344 - Agulha hipodérmica descartável 20x5,5 caixa com 100 unidades. 
Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e 
siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; 
capa e canhão de polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas 
individualmente. 

CX 1.000, R$9,99 R$9.990,00 

5 80927 - Agulha hipodérmica des 25x7, cx c/ 100 unid. Características 
mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão 
que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de 
polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente. COTA 
RESERVADA, correspondente a 10% . 

CX 2.700, R$9,36 R$25.272,00 

6 63716 - Agulha hipodérmica des. 25x8, cx c/ 100 unid. Características 
mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão 
que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de 
polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente. 

CX 2.000, R$9,99 R$19.980,00 

7 5993 - Agulha hipodérmica desc. 30x7, caixa com 100 unidades. 
Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e 
siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; 
capa e canhão de polimeros atóxicos; esterilizada; embaladas 
individualmente. 

CX 800, R$9,99 R$7.992,00 

9 67694 - Ambú Neonatal - Ressuscitador pulmonar manual, Neonatal 
Recem Nascido, em silicone incolor, autoclavável, com bolsa auto inflável, 
reservatório de oxigênio, válvula pop-off tarada em 40mm Hg, máscara 
transparente em silicone com borda acolchoada. Deve ser de fácil 
desmontagem para limpeza e reprocessamento. Embalagem unitária 
contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, 
data fabricação/validade, lote e registro no MS. 

UN 20, R$130,00 R$2.600,00 

10 880 - Barbeador descartavel de 2 lâminas paralelas de aço inox, para 
tricotomia, embalagem com 2 unidades. 

EMB 300, R$0,88 R$264,00 

12 63722 - Cateter intravenoso nº 14 G, dispositivo de poliuretano para 
infusão de media duração, Calibre 14, flexível por fora, agulha com bisel 
curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste 
adequado do dispositivo interno quando da retirada Da agulha, de 
extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer 
adaptável em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico, 
estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura 
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência,tipo 
e data de esterilização, Validade, lote, com dispositivo de segurança 
conforme NR 32. 

UN 1.000, R$1,86 R$1.860,00 

14 16049 - Cateter intravenoso nº 20 G, dispositivo de poliuretano para 
infusao de media duracao, Calibre 20, flexivel por fora, agulha com bisel 
curto e trifacetado de facil introducao, garantia de integridade e ajuste 
adequado do dispositivo interno quando da retirada Da agulha, de 
extremidade lisa e conica, camada transparente de refluxo, conector luer 
adaptavel em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atoxico, 
esteril, embalagem individual em papel grau cirurgico, com abertura 
asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia,tipo 
e data de esterilizacao, Validade, lote, com dispositivo de seguranca 
conforme NR 32. 

UN 25.000, R$1,79 R$44.750,00 

19 11081 - Coletor de urina sistema aberto 1200ml, com as especificações 
minimas: de forma cilindrica, de polietileno de alta densidade, com 200mm 
de altura e 9 cm de diametro, escala de volume com marcacoes em tracos 
horizontais. O tubo extensor com 1200mm de extensão. 

UN 100, R$3,00 R$300,00 

20 80916 - Coletor para perfurocortantes 13 litros, com alça dupla para 
transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 

UN 0, R$5,58 R$0,00 
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13853. Fácil montagem, possuir bocal aberto para facilitar o descarte dos 
materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanhar saco 
plástico para o transporte do coletor antes da montagem e para 
revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a 
cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento 
interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de 
segurança devem garantir que, após o fechamento do coletor , a tampa 
não se abra durante o transporte. COTA RESERVADA, correspondente a 
10% . 

24 73875 - Equipo duas vias (tipo polifix). Conexão duas vias p/ infusão 
parenteral, estéril, descartável, transparente, pinça corta fluxo nas 2 (duas) 
vias de vedação precisa, conectores macho e fêmea com tampa protetora. 

UN 8.000, R$0,73 R$5.840,00 

27 79084 - Esparadrapo comum 10cmx4,5m, alta aderência, em rolo com 
tampa protetora. Embalagem individual, contendo externamente dados de 
rotulagem conforme normas da RDC vigente. 

RL 0, R$7,32 R$0,00 

38 63538 - Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto : Confecção em 
espuma injetada; impermeável; emborrachada sem costuras; propícia para 
imobilização da cabeça e região cervical; tirantes de fixação para testa e 
queixo, com pontos de verificação de saída de líquido pelo ouvido; cor: 
amarela; base para fixação na tábua(maca) e dois blocos com velcro para 
fixação na base. 

UN 10, R$75,00 R$750,00 

39 63792 - Incubador biológico, com as seguintes especificações mínimas: 
capacidades de 4 indicadores biológicos, ciclo de 24 ou 48 horas (vapor) 
48 horas (óxido de etileno), voltagem de 90-253V~monofásico. Frequência 
50-60Hz. Potência: 10w. Consumo de energia: 10 watts/hora. Temperatura 
de trabalho adequada: 15º s 40º C. 

UN 10, R$176,00 R$1.760,00 

42 18116 - Lâmina para bisturi nº. 11, cx com 100 unidades. CX 150, R$29,00 R$4.350,00 

44 74344 - Lençol com elástico descartável, fabricado em 100% polipropileno 
(TNT) 30grs/m², na cor branca, medidas aprox. 2,10 x 0,90 cm, pcte c/ 10 
unid. COTA RESERVADA, correspondente a 10% . 

PCT 0, R$12,20 R$0,00 

49 73883 - Manta térmica aluminizada, confeccionada em poliester metalizada 
com aprox. 23 à 27 microns, indicada para resgate de emergência, produto 
inflamável, tam. aprox. 2,10x1,40cm. Adulto. 

UN 0, R$4,00 R$0,00 

53 6052 - Micronebulizador com máscara, extensão e copinho para 
medicamentos, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, 
extensão que o acompanha, sendo as conexoes soldadas para evitar 
vazamento, tamanho infantil. 

UN 50, R$7,50 R$375,00 

54 6054 - Micronebulizador com máscara, extensão e copinho para 
medicamentos, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, 
extensão que o acompanha, sendo as conexoes soldadas para evitar 
vazamento, tamanho adulto. 

UN 50, R$7,50 R$375,00 

57 80921 - Papel para impressão eletrocardiograma termosensível, 
milimetrado, compatível com Cardiotouch 3.000, Bionet, medindo 
216mmx30metros, apresentação rolo. 

RL 1.150, R$22,40 R$25.760,00 

59 63812 - Scalp n° 23 - dispositivo intravenoso scalp, para punção venosa, 
curta duração, descartável, estéril, haste em aço inoxidável, parede fina, 
bisel curto, trifacetado, cortante com fácil introdução, siliconizado, sem 
colagem entre o tubo vinilico, transparente, atoxico e apirogenico, flexível, 
com protetor rígido de conectores de agulha e asas, asa de empunhadura 
flexível, com identificação do calibre na asa, proteção luer na porção distal, 
cor universal. embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura 
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, 
tipo e data de esterilização, validade, número do lote. 

UN 16.000, R$0,27 R$4.320,00 

60 5324 - Seringa descartável 20ml sem agulha, caixa com 100 unidades. CX 700, R$48,30 R$33.810,00 

63 78809 - Sonda Foley duas vias n° 24 UN 40, R$2,99 R$119,60 

64 63819 - Sonda Foley duas vias n°06 UN 200, R$4,19 R$838,00 

69 77715 - Tala aramada e coberta por E.V.A. para imobilização provisória em 
procedimentos de resgate e transporte de pacientes, tamanho"M", medindo 
aproximadamente 63x09cm 

Unid 100, R$10,90 R$1.090,00 

70 77714 - Tala aramada e coberta por E.V.A. para imobilização provisória em 
procedimentos de resgate e transporte de pacientes, tamanho"P", medindo 
aproximadamente 53x08 cm 

Unid 100, R$9,90 R$990,00 

71 77719 - Tala de Papelão para imobilização provisória de membros 
superiores e inferiores, em procedimentos de resgate e transporte de 
pacientes, moldável, possui marcação para dobras, tamanho "G", medindo 
aproximadamente 70x20cm, pacote com 10 unidades. 

PCT 50, R$12,00 R$600,00 

73 78190 - Tirante aranha adulto: Confeccionado em fitas de poliamida 100% 
preta e colorida em 50mm de largura. Fecho de regulagem em velcro e 
regulador plástico preto; Para colocação em prancha rígida. Compor: 1 
tirante principal de cor preta, de aproximadamente 1,15m de comprimento, 
com sistema em "V" e altura regulável em 10cm aproximadamente. 
Adaptável para prancha rígida.3 tirantes transversais em diversas cores, 
regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. Cores dos cintos 
transversais e suas medidas de comprimento aproximadamente: Superior: 
Verde - 1,30m; Meio: Vermelho - 1,30m; Inferior: Amarelo - 0,90m. 
Garantia de no mínimo 03 meses. 

UN 10, R$52,00 R$520,00 

77 80924 - Eletrodos para o DEA (Desfribilador Externo Automático) 
descartáveis, multifuncionais, adulto (CRP STAT-PADZ), perfeitamente 
adaptável / DEA, da marca ZOLL, modelo AED-PLUS. COTA PRINCIPAL, 
correspondente a 90%. 

UN 36, R$1.700,00 R$61.200,00 

78 74349 - Lençol com elástico descartável, fabricado em 100% polipropileno 
(TNT) 30grs/m², na cor branca, medidas aprox. 2,10 x 0,90 cm, pcte c/ 10 
unid. COTA PRINCIPAL, corresponde a 90%. 

PCT 1.350, R$12,20 R$16.470,00 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2022
Publicação Nº 4263486

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 15E9609DAB15C2251CCE4A5AB5860E24B1A9D671

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022. Pregão Presencial 337/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI. OBJETO: aquisição de 
fórmulas lácteas e especiais para atendimento de crianças assistidas pelo Programa Saúde da Criança do 
Município de Palhoça, com entrega de forma parcelada. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código: 15E9609DAB15C2251CCE4A5AB5860E24B1A9D671 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 39582116 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

1 81319 - Fórmula infantil de partida para crianças de 0 a 6 meses. 
Características técnicas: Fórmula infantil em pó, enriquecida com ferro, 
para atender as necessidades de crianças até o 6º mês. Embalagem: lata 
de 400g. Marcas aceitáveis: Nestogeno 1, Nan Supreme1, Nan confort, 
Enfamil 1, Similac 1, Aptamil1, Aptamil Profuturo 1, Milupa 1 

LATA 1.600, R$14,90 R$23.840,00 

2 81320 - Fórmula infantil de seguimento para crianças a partir de 6 meses. 
Características técnicas: Fórmula infantil em pó, enriquecida com ferro, 
para atender as necessidades de crianças de 6 meses à 1 ano. 
Embalagem: lata de 400g. Marcas aceitáveis: Nan supreme 2, Nan pro 2, 
Confort 2, Aptamil Premium2, Enfamil 2, Similac 2, Nestogeno 2, Milupa2 

LATA 1.084, R$16,50 R$17.886,00 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2022
Publicação Nº 4263487

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 15E9609DAB15C2251CCE4A5AB5860E24B1A9D671

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022. Pregão Presencial 337/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: CARLA MACHADO DE SOUZA ME. OBJETO: aquisição de fórmulas 
lácteas e especiais para atendimento de crianças assistidas pelo Programa Saúde da Criança do Município de 
Palhoça, com entrega de forma parcelada. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código: 15E9609DAB15C2251CCE4A5AB5860E24B1A9D671 
DATA: 20/01/2022 a 19/01/2023. 
 
Fornecedor: 39740277 - CARLA MACHADO DE SOUZA ME 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

3 81321 - Fórmula infantil sem lactose, indicada para crianças de 0 à 24 
meses. Características técnicas: Fórmula infantil em pó, sem lactose, com 
DHA/ARA e nucleotídeos. Embalagem: lata de 400g. Marcas aceitáveis: 
Nan SL e Aptamil Proexpert SL 

LATA 400, R$24,15 R$9.660,00 

4 81322 - Fórmula infantil em pó a base de proteína extensamente 
hidrolisada, sem lactose e hipoalergênica. Com DHA e ARA. Embalagem: 
lata de 400 à 454g. Marcas aceitáveis: Pregomin Pepti, Alfaré, Pregestimil 
e Nutramigen. COTA RESERVADA, correspondente a 10%. 

LATA 0, R$90,00 R$0,00 

5 81323 - Fórmula infantil em pó a base de proteína extensamente 
hidrolisada, com lactose. Com DHA e ARA. Embalagem: lata de 400 à 
450g. Marcas aceitáveis: Aptamil Pepti e Althéra. COTA RESERVADA, 
correspondente a 10%. 

LATA 102, R$80,00 R$8.160,00 

6 81324 - Fórmula infantil em pó de seguimento para lactentes e crianças de 
primeira infância de origem vegetal, isenta de lactose e sacarose, 
preparada a partir de proteína isolada de soja, indicada para crianças a 
partir dos 06 meses de idade. Embalagem: lata com 400 gramas. Marcas 
aceitáveis: Aptamil soja 2, Nan Soy e Isomil 

LATA 600, R$28,00 R$16.800,00 

  

 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1627

Palma Sola

Prefeitura

AVISO DE LIC. - TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022 - ILUMINAÇÃO DE NATAL - FUNDAÇÃO CULTURAL
Publicação Nº 4264298

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F19436F3B5A5C4EF35C86C9B5982A0CDD11D26BD
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, 
conforme descrição abaixo:
Modalidade: Tomada de Preços nº.01/2022.
Tipo: Menor Preço Global
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do projeto de iluminação de natal (material e mão de obra)
Regimento: Regimento: Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93
Entrega dos envelopes: Até às 08:30 hs do dia 10/11/2022.
Abertura dos envelopes: às 09:00 hs do dia 10/11/2022.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser consultado e obtido junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Francisco 
Zanotto, 600, de Segunda a Sexta feira no horário normal de expediente e no site www.palmasola.sc.gov.br
Informações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone/ fax: (0xx) 49 3652 – 3200.
Palma Sola, 20 de outubro de 2022
.
Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal
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Palmitos

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2022
Publicação Nº 4263600

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 95590858C5CDF3E93A71B1FAA15B7C4D136313BD
.
PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS
Contrato Administrativo: nº 78/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO NÚCLEO 
EDUCACIONAL MUNICIPAL RUDOLPHO WALTER SCHREINER, LOCALIZADO NO BAIRRO AURORA, MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC, CONFOR-
ME PROJETOS EM ANEXO.. Contratado: CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor de R$ R$ 558.426,38. Vigência: 20/04/2023. Palmitos–SC, 
20/10/2022. Dair Jocely Enge – Prefeito.

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2022
Publicação Nº 4263567

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C7C09BE15996D84B9A6FF268F06AFC8ACA2D9589
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 10/2022
PROCESSO N. º 76/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO NÚCLEO EDUCACIONAL MUNICIPAL RUDOLPHO 
WALTER SCHREINER, LOCALIZADO NO BAIRRO AURORA, MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC, CONFORME PROJETOS EM ANEXO.
CONTRATADA: CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 01.496.099/0001-27
VALOR TOTAL: R$ 558.426,38
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/10/2022
Palmitos, 20 de outubro de 2022. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 0488/2022
Publicação Nº 4264135

PORTARIA Nº 0488/2022
19 DE OUTUBRO DE 2022

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Dair Jocely Enge, Prefeito Municipal Palmitos,Estado de Santa Catarina,no 
uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Conceder, a partir da data supra, a Servidora Pública Municipal Sra. NELISE CARLA VIDORI, no cargo de Nutricionista 40 horas semanais, 
lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, férias regulamentares pelo período de 30(trinta) dias, relativas ao 
período aquisitivo agosto/2020 a agosto/2021.

E para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato.

Prefeitura Municipal de Palmitos em 19 de outubro de 2022.

Dair Jocely Enge
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

Rodrigo Henrique Timm
Secretário da Administração,
Finanças e Planejamento.
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PORTARIA Nº 0489/2022
Publicação Nº 4264136

PORTARIA Nº 0489/2022
19 DE OUTUBRO DE 2022

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Dair Jocely Enge, Prefeito Municipal Palmitos,Estado de Santa Catarina,no 
uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Conceder, a partir de 20/10/2022, a Servidora Pública Municipal Sra. Cleusa Aline Schuh, no cargo de Psicóloga, 40 horas semanais, lotada 
junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, férias regulamentares pelo período de 30(trinta) dias, relativas ao período 
aquisitivo fevereiro/2021 a fevereiro/2022.

E para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato.

Prefeitura Municipal de Palmitos em 19 de outubro de 2022.

Dair Jocely Enge
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

Rodrigo Henrique Timm
Secretário da Administração,
Finanças e Planejamento.

PORTARIA Nº 0490/2022
Publicação Nº 4264140

PORTARIA Nº 0490/2022
DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

HOMOLOGA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

Dair Jocely Enge, Prefeito Municipal Palmitos, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Homologar, a avaliação do 5º Semestre do Estágio Probatório da Servidora Pública Municipal, Sra. LEDA MARIA MATTE PERIN, Professor 
II – Educação Infantil, por ter atingido o número de pontos necessários nos termos da avaliação efetuada por seu respectivo responsável, 
homologada pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, considerando-a aprovada, em conformidade com os Artigos 22 a 25 da Lei 
Complementar no 011/2008 e o boletim de avaliação semestral do estágio.

E para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato.

Prefeitura Municipal de Palmitos em 19 de outubro de 2022.

Dair Jocely Enge
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

Rodrigo Henrique Timm
Secretário da Administração,
Finanças e Planejamento
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PORTARIA Nº 0491/2022
Publicação Nº 4264144

PORTARIA Nº 0491/2022
DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dair Jocely Enge, Prefeito Municipal Palmitos, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Conceder, a partir 21/10/2022, a Servidora Pública Municipal Sra. Eliane Furlaneto Reinheimer, no cargo de Técnico Administrativo Educa-
cional, 20 horas semanais, lotada junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, férias regulamentares pelo período de 09(nove) dias, 
concedidas pela Portaria nº 0015/2021 de 04/01/2021, e suspensas pela portaria 0050/2021 de 25/01/2021, relativas ao período aquisitivo 
janeiro/2019 a janeiro/2020.

E para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato.

Prefeitura Municipal de Palmitos em 19 de outubro de 2022.

Dair Jocely Enge
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

Rodrigo Henrique Timm
Secretário da Administração,
Finanças e Planejamento.

PROCESSO LICITATORIO Nº 92/2022
Publicação Nº 4264588

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2A90E3A68AC98132E404338A5210AB84EA520FBC
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
Processo Licitatório n° 92/2022. Modalidade: Pregão Presencial nº 36/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PRE-
VENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS PERTECENTES À FROTA PÚBLICA MUNICIPAL DE PALMITOS; DE MANUTENÇÃO 
MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMINHÕES, MÁQUINAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PERTECENTES À FROTA PÚBLICA MUNICI-
PAL DE PALMITOS; DE DIAGNÓSTICO E DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA FUNILARIA COM PINTURA (SE NECESSÁRIO) EM VE-
ÍCULOS LEVES, MÉDIOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PERTECENTES À FROTA PÚBLICA MUNICIPAL DE PALMITOS; 
E, DE DIAGNÓSTICO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS PERTECENTES À FROTA PÚBLICA MUNICIPAL DE PALMITOS.. Data final da entrega das propostas: 14/11/2022 até 
as 14:30 horas. Data da abertura:14/11/2022 às 15:00 horas. Edital disponível no Setor de Licitações da Prefeitura ou site www.palmitos.
sc.gov.br. Palmitos, 20 de outubro de 2022. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.
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Papanduva

Prefeitura

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO A C.P. Nº 007-2019 - LAVAÇÃO DA SAÚDE - AUTO 
CENTER ROMANIO

Publicação Nº 4264436

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE ADITIVO
ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 005/2019, vinculado ao Processo licitatório na modalidade Chamada Pú-
blica nº 007/2019. CONTRATANTE: Município de Papanduva. CONTRATADA: AUTO CENTER ROMANIO. Base Legal: nº 8666/93. Papanduva, 
20 de outubro de 2022. Luiz Henrique Saliba-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 001-2019 - LAVAÇÃO DA ADM - AUTO CENTER 
ROMANIO

Publicação Nº 4264431

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE ADITIVO
ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 001/2019, vinculado ao Processo licitatório na modalidade Chamada Pú-
blica nº 008/2019. CONTRATANTE: Município de Papanduva. CONTRATADA: AUTO CENTER ROMANIO. Base Legal: nº 8666/93. Papanduva, 
20 de outubro de 2022. Luiz Henrique Saliba-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100 E 101-2022 - JACKSON KLUSKA
Publicação Nº 4264449

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 100 e 101/2022
Objeto: Extrato de CONTRATO nº 100 e 101/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Papanduva. Contratada: JACKSON LUIZ KLUSKA. 
Valor total 54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais) e 177.500,00 (cento e setenta e sete mil e quinhentos reais). Base legal: 
Lei 8666/92. Papanduva, 20 de Outubro de 2022 – LUIZ HENRIQUE SALIBA – PREFEITO MUNICIPAL
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Paraíso

Prefeitura

704/2022 - MARCELI K. BERWANGER
Publicação Nº 4264395

PORTARIA Nº 704/2022

Prorroga os efeitos da Portaria nº 585/2022 que concedeu Licença Para Tratamento de Saúde o(a) servidor(a) público(a) MARCELÍ KAEFER 
BERWANGER.

A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 64, 
Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso I, parágrafo 1º, Art. 70, da Lei Complementar Munici-
pal nº 021, de 07 de julho de 2020, considerando o disposto no Processo Digital nº 1085/2022 e atestado médico apresentado, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, em mais cento e vinte e nove (129) dias, a Licença Para Tratamento de Saúde, de que já usufrui desde o dia 22 de agosto 
de 2022, para o(a) servidor(a) publico(a) municipal MARCELÍ KAEFER BERWANGER, CPF nº 059.129.009-08, matrícula funcional nº 1810-
01, titular do cargo de provimento efetivo de Professor II, lotado(a) na Secretaria de Educação e Cultura, do Município de Paraíso (SC).
Atr. 2º Determinar que a prorrogação dê-se no período compreendido de 21 de outubro de 2022 a 26 de fevereiro de 2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 20 de outubro de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 20 de outubro de 2022.

Servidor(a) Responsável
Divisão de Recursos Humanos
Serviços de Pessoal

705/2022 - TAINARA ENGELMANN
Publicação Nº 4264396

PORTARIA Nº 705/2022

Prorroga os efeitos da Portaria nº 590/2022 do(a) servidor(a) público(a) temporário TAINARA ENGELMANN.

A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 
64, Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o que consta dos Arts. 2º, 3º e 4º, da Lei Complementar nº 
003/2017, de 06 de abril de 2017, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar nº 048/2022, de 13 de julho de 2022 e demais legislação 
em vigor, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar os efeitos da Portaria nº 590/2022, do dia 01 de setembro de 2022, que admitiu o(a) senhor(a) TAINARA ENGELMANN, 
CPF nº 120.982.509-08, matrícula funcional nº 2076-01, para o cargo público de provimento temporário de Professor I (Não Habilitado), 
lotado(a) na Secretaria de Educação e Cultura, do Município de Paraíso (SC).
Art. 2º Determinar que a prorrogação temporária dê-se no período compreendido entre 21 de outubro de 2022 e 19 de dezembro de 2022, 
em razão da necessidade de suprir a prorrogação do afastamento temporário do(a) servidor(a) Marcelí Kaefer Berwanger, conforme Portaria 
nº 704/2022.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 20 de outubro de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
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Paraíso/SC, 20 de outubro de 2022.

Servidor(a) Responsável
Divisão de Recursos Humanos
Serviços de Pessoal

706/2022 - CARLA C. SIMSEN
Publicação Nº 4264401

PORTARIA Nº 706/2022
Concede Licença Maternidade para o(a) servidor(a) pública temporária CARLA CARINE SIMSEN.

A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 
64, Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto no Art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, 
combinado com o § 2º, do Art. 70, da Lei Complementar nº 021/2020, de 07 de julho de 2020, e considerando os termos do Processo Digital 
nº 1086/2022, e em conformidade com o atestado médico apresentado, RESOLVE:
Art. 1º Conceder à senhora CARLA CARINE SIMSEN, CPF nº 081.939.069-00, admitida em 10 de fevereiro de 2014, matrícula funcional nº 
1535-02, titular do cargo público de provimento efetivo de Servente, lotado(a) na Secretaria de Educação e Cultura, do Município de Paraíso 
(SC), Licença Maternidade de cento e oitenta (180) dias, no período compreendido entre 19 de outubro de 2022 a 16 de abril de 2023, com 
os direitos e os benefícios assegurados pela legislação correlata.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 20 de outubro de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 20 de outubro de 2022.

Servidor(a) Responsável
Divisão de Recursos Humanos
Serviços de Pessoal

707/2022- JULIANA S. STOLL
Publicação Nº 4264403

PORTARIA Nº 707/2022

Prorroga os efeitos da Portaria nº 670/2022 do(a) servidor(a) público(a) temporário JULIANA STRAPASSON STOLL.

A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 
64, Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o que consta dos Arts. 2º, 3º e 4º, da Lei Complementar nº 
003/2017, de 06 de abril de 2017, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar nº 048/2022, de 13 de julho de 2022 e demais legislação 
em vigor, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar os efeitos da Portaria nº 670/2022, do dia 03 de outubro de 2022, que admitiu o(a) senhor(a) JULIANA STRAPASSON 
STOLL, CPF nº 074.367.819-28, com matrícula nº 2083-01, para o cargo público de provimento temporário de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, lotado(a) na Secretaria de Educação e Cultura, do Município de Paraíso (SC),
Art. 2º Determinar que a prorrogação temporária dê-se no período compreendido entre 21 de outubro de 2022 e 16 de abril de 2023, em 
razão da necessidade de suprir a prorrogação do afastamento temporário do(a) servidor(a) Carla Carine Simsen, conforme Portaria nº 
706/2022.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 20 de outubro de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
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Paraíso/SC, 20 de outubro de 2022.

Servidor(a) Responsável
Divisão de Recursos Humanos
Serviços de Pessoal

DECRETO N° 2762/2022
Publicação Nº 4264271

DECRETO Nº 2762/2022

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, Estado de Santa Catarina, no uso 
das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO, o cumprimento dos dispositivos do artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março 
de 1964;

CONSIDERANDO, a autorização Legislativa contida no Artigo 11 da Lei Municipal nº. 1.575, de 16 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Adicional suplementar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), no orçamento do Município, distribuídos 
nas Ações já existente conforme discriminação a seguir:
02.00 – GABINETE DO PREFEITO
02.007 – Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil
0006.0182.1020.2008 – Atividades da Defesa Civil-FUMDEC
3.3.90.00.00.00.01.00.0000 – Aplicações Diretas (150) .................R$ 40.000,00

Art. 2º – Os recursos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para atender o Crédito Suplementar acima especificado decorrerão da 
utilização do excesso de arrecadação apurado segundo a fonte de recurso abaixo indicada:
01.00.0000 – Recursos Ordinários R$ 40.000,00

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

Paraíso (SC), 20 de outubro de 2022

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Este Decreto foi registrado e
Publicado na data supra
Servidor Responsável
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PL. Nº 108/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2022
Publicação Nº 4264453

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3B1251BFC5EC498CD7939D3EADDA37DA37D751D3

 

MUNICÍPIO DE PARAÍSO
Compras e Contratos

Aviso de Licitação
Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação: 111 Entidade - Processo Administrativo - 

Minuta - Licitação: 2176 Aviso de Licitação(1618) - Sequência: 1

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO531101-799-QTSRTEEYZNRGYN-9 - Emitido por: LUANA CRISTINA GRALOW 20/10/2022 15:39:39 -03:00

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços - 20/2022

Processo Administrativo: 108/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

A comissão de Licitação da MUNICÍPIO DE PARAÍSO, nomeada pelo(a) Decreto - 2763/2022, no exercício de suas atribuições, torna 

público para conhecimento dos interessados que se realizará no dia 8 de novembro de 2022, ás 08:30:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍSO, Rua Alcides Zanin, Nº 593, Centro - Paraíso/SC, a reunião de recebimento e abertura das propostas, conforme determina o Edital de 

Licitações nº. 20/2022, na modalidade de Tomada de Preços. 

Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua integra nos meios de comunicação conforme o que determina a Lei 8.666/93.

Finalidade:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES 

DE BASALTO DA RUA AVELINO DE MATIA, ENTRE O TREVO DA BR 282 ATÉ O FINAL DO PERÍMETRO URBANO JUNTO AO RIACHO 

HERVA (TRECHO I) E ESTRADA PARA LINHA MIRIM, MUNICÍPIO DE GUARACIABA/SC A PARTIR DO FINAL DO PERÍMETRO URBANO 

JUNTO AO RIO HERVA SE ESTENDENDO POR 697,36 METROS NO SENTIDO NORTE, CENTRO (TRECHO II), NO MUNICÍPIO DE 

PARAÍSO/SC, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA - PORTARIA SEF 321/2021 - PROCESSO SCC 00015416/2022

Paraíso - SC,20 de outubro de 2022
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Passo de Torres

Prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO 064/2022
Publicação Nº 4264288

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CB2B877CCAC6CD0B3B43CECAE99FB3E246E98E35

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES           

EXTRATO CONTRATUAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..:  064/2022
Contratante..:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES
Contratada...:  CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI
Valor............:  432.363,19  (quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e
sessenta e três reais e dezenove centavos)
Vigência.......:  Início: 20/10/2022   Término: 19/01/2023
Licitação......:  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  Nº.:  10/2022
Recursos.....:  Dotação: 2.019.4.4.90.00.00.00.00.00 (69)
Objeto..........:  A presente licitação tem por finalidade a seleção da proposta
mais vantajosa p/ futura contratação de empresa especializada para execução
de passeio e pavimentação com paver na Garagem da Sec. de Educação, em
Novo Passo, no Município de Passo de Torres/SC, conforme localização,
condições, especificações, planilha orçamentária, cronograma físico
financeiro, projetos básicos e demais dados técnicos do memorial descritivo,
edital e anexos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALMIR AUGUSTO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL 

Passo de Torres,  20  de  Outubro  de  2022
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Paulo Lopes

Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº. 30/2022
Publicação Nº 4263901

 

Portaria nº 30/2022 

 
ISAAC PACHECO SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Paulo Lopes, no uso de 
suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei 1.272, de 01 de abril de 2008: 
  
RESOLVE 
 
Em atenção à Lei nº 1891/2021 que Institui a Câmara de Vereadores Mirins de Paulo 
Lopes, visando organizar o calendário dos procedimentos adotados, através desta 
portaria, em atenção aos calendários escolares do município, e, ainda, a situação de 
pandemia em que se vive, regulamenta-se: 
 
“Das sessões da Câmara Mirim”, artigo 10, inciso I: o cronograma das sessões ordinárias, 
será divulgado mensalmente através de portaria específica, respeitando a organização e 
funcionamento das escolas. 
  

Outubro/2022 = Sessão Ordinária 25/10 às 08:00 horas. Sessão Ordinária Mirim. 
 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 

Câmara Municipal de Paulo Lopes, de 20 de outubro 2022. 
   

   
ISAAC PACHECO SILVA 

Presidente  
  

Publicada a presente Portaria em 20 de outubro de 2022 
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Penha

Prefeitura

2º APOSTILAMENTO A ATA Nº 110/2021 - FMS
Publicação Nº 4264151

 2º TERMO DE APOSTILAMENTO
REFERENTE A ATA N° 110/2021-FMS

LICITAÇÃO: Processo Licitatório n° 046/2021 FMS – Pregão Eletrônico nº 029/2021 FMS

OBJETO: Aquisição dos medicamentos que estão prescritos na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUNE) 2021, objetivando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Penha/SC

Pelo presente instrumento de 2º Termo de Apostilamento à ATA de Registro de Preço N° 110/2021-FMS, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, 
por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 
10.479.670/0001-96, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 068.034.479-95, RG 
nº 5101943 SSP SC, residente e domiciliado à Avenida Antônio Joaquim Tavares, nº. 1536, AP 303, Torre 02, Centro de Penha/SC, nome-
ado por meio da portaria nº1664/2021, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa CENTERMEDI 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, estabelecida à Rua Acesso Florenal Ribeiro, n.° 1551, Bairro Quedas do Palmital, na 
cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.815-290, e-mail centermedisc@centermedi.com.br / licitacaosc@centermedi.com.br, 
telefone (54) 3523-2700, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 03.652.030/0003-32, representada, neste ato pelo Sr. Vilson Szymanski, CPF sob 
o n.° 162.522.250-53, Cargo/Função Representante Legal, doravante denominados CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo 
mediante as cláusulas e condições abaixo especificadas, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e 
pelas cláusulas e condições seguintes:

O presente Instrumento de 2º Termo de Apostilamento tem como objetivo a modificação do valor, referente A ATA N° 110/2021-FMS, devi-
damente publicada por parte da Administração, visando o Reequilíbrio Econômico Financeiro referente ao valor do item 163.

163
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE – AEROSOL INALA-
TÓRIO
Marca: Teuto

R$ 8,30

No entanto, conforme solicitado através Secretaria de Saúde através do Protocolo nº 8.177/22 e deferido parcialmente através do Parecer 
Jurídico nº 170/2022 PGM, o valor do item 163 a partir da data de assinatura do presente Termo de Apostilamento.

163
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE – AEROSOL INALA-
TÓRIO
Marca: Teuto

R$ 11,43

As demais cláusulas da ATA N° 110/2021-FMS permanecem inalteradas.

Penha/SC, 20 de setembro de 2022

RODRIGO RENAN MEDEIROS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

O presente Termo encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial dos 
Municípios.

LUIZ EDUARDO BUENO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

De acordo:

LUCIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
CONTROLADORA ADJUNTA

ATA 095/2022 - FMS
Publicação Nº 4263919

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022 - FMS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - FMS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2022
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domin-
gos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, 
brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e 
domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado pela Portaria nº 1.664/2021, doravante de-
nominada CONTRATANTE e a Empresa JDN CLINICA MÉDICA, estabelecida à Rua Visconde do Rio Branco, n° 1630, na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.262.241/0001-62, representada, neste ato pelo Sr. Rodrigo de Oliveira Dias, CPF sob o 
n°_029.671.309-07, Cargo/Função sócio diretor, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, 
firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Presencial nº 
/2022-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de 
janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, 
de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2000, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 
06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

JDN CLINICA MÉDICA LTDA

Lote: 1 - 1
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
1 CONSULTA EM ORTOPEDIA HORAS 480 R$176,82 R$84.873,60
2 CONSULTA EM PEDIATRIA HORAS 480 R$176,82 R$84.873,60
3 CONSULTA EM CARDIOLOGIA HORAS 480 R$176,82 R$84.873,60

4 CONSULTA EM ENDOCRINOLO-
GIA HORAS 480 R$176,82 R$84.873,60

5 CONSULTA EM GINECOLOGIA HORAS 480 R$176,82 R$84.873,60
6 CONSULTA EM PSIQUIATRIA HORAS 480 R$176,82 R$84.873,60
7 CONSULTA EM OBSTETRICIA HORAS 480 R$176,83 R$84.878,40

8 PROCEDIMENTO DE PEQUENAS 
CIRURGIAS HORAS 480 R$176,83 R$84.878,40

Total do Fornecedor: R$678.998,40

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços visando a futura contratação de empresa de forma complementar, para prestação 
de serviços de consultas médicas em atenção especializada e procedimentos de pequenas cirurgias para atendimento na policlínica do 
Município, por meio do Fundo Municipal de Saúde, conforme requisição nº 392/2022, tudo de acordo com as condições estabelecidas no 
presente edital e termo de referência, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licita-
ções específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADES.
4- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento por parte do 
CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, a contratada deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
5.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I – Os serviços deverão ser executados sistematicamente em conformidade com as normas técnicas e periodicidade recomendada pelo 
conselho de engenharia atinente ao serviço, visando a perfeita execução dos serviços.
II- Manter, durante todo o prazo da ATA, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93).
III- A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, a fim de manter os serviços e materiais em boas 
condições, garantindo a plena acessibilidade dos prédios públicos.
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IV- Remover, corrigir, reparar e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto da ATA em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, conforme
previsto no art. 69 da lei 8.666/93;
V- A CONTRATADA será a única responsável pela execução dos serviços, devendo garantir a sua qualidade, de acordo com as normas téc-
nicas, sob pena de responsabilidade.
VI- Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os que 
forem decorrentes de
acidente de trabalho;
VII- Qualquer dano aos bens, a que se refere ao presente TERMO DE REFERÊNCIA, independentemente de sua origem, será objeto de 
vistoria especializada para constatar a responsabilidade de quem deu causa ao dano. Em sendo este de responsabilidade da CONTRATADA 
deverá esta arcar com os custos do conserto ou a substituição do bem.
VIII- O MUNICÍPIO não cederá ou emprestará em hipótese alguma, ferramentas, instrumentos, equipamentos e acessórios ou materiais 
consumíveis devendo estes ser de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA.
IX- Qualquer substituição de peças ou componentes somente poderão ser efetuados após a aprovação e autorização do órgão requisitante.
X- Todos os contatos de ordem técnica deverão ser feitos com o responsável da Secretaria requisitante ou pessoa designada por este, so-
mente a título de informação.
XI- Todos os dispositivos do Termo de Referência e do Contrato deverão ser seguidos rigorosamente.
XII- Após o recebimento dos serviços, mesmo que definitivamente, se, a qualquer tempo, durante a utilização normal do(s) equipamento(s), 
vier a se constatar discrepância com as especificações, ou repetir o mesmo defeito, proceder-se-á o imediato reparo dos mesmos, sem ônus 
para a CONTRATANTE.
XIII- Os serviços ou materiais aplicados poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com o orçamento autoriza-
do e as condições do edital e seus anexos, mediante prévia notificação a CONTRATADA para que, dentro do prazo certo e determinado, 
estabelecido pela CONTRATANTE, seja procedida a sua devida regularização, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Ato 
Convocatório.
XIV- A LICITANTE VENCEDORA se obriga a atender plenamente o compromisso assumido com o MUNICÍPIO.
XV- A LICITANTE VENCEDORA é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidem ou venham a incidir, 
direta ou indiretamente, sobre o objeto contratado.
XXI - A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer danos causados ao prédio público bem como seus equipamentos, objeto do pre-
sente Edital, durante a execução dos serviços.
XXIII - Os serviços de manutenção corretiva serão realizados quantas vezes forem necessárias durante a vigência do contrato. Todas as 
solicitações serão feitas pela Secretaria de Saúde através de Ordem de Serviço.
XXIV - Para os serviços contratados, caberá à CONTRATADA fornecer equipamentos e as ferramentas necessárias, empregar mão de obra 
capacitada, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de funcionários, visando assegurar a con-
clusão dos serviços no prazo fixado, bem como, quando necessário, para as peças de reposição, a contratada deverá apresentar 3 (três) 
orçamentos, em conformidade com a proposta contratada.
XXV - É ainda de responsabilidade da CONTRATADA o visto do CREA/SC em até 10 dias após a sessão.
XXVI- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como 
dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
XXXI - A falta de quaisquer dos serviços/materiais/produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados.
XXXII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários 
para recebimento de correspondência;
XXXIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
XXXIV - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XXXV – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
6. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de qualquer solidarie-
dade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
6.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
7. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
7.1 - Efetuar os pagamentos nas condições estabelecidas no Edital e preços pactuados pelos serviços efetivamente efetuados.
6.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
6.3 - Comunicar à CONTRATADA as ocorrências relacionadas a execução do contrato.
7.4 - Prestar informações e os esclarecimentos que por ventura venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto do 
Contrato.
6.5 - Proporcionar todas as facilidades, que dela dependa, para o bom andamento do serviço.
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6.6 - Aplicar as penalidades cabíveis no caso de descumprimento do contrato, garantindo a CONTRATADA, a prévia defesa.
7.7. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em 
conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30(trinta) dias após fornecimento do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal 
eletrônica devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável do recebimento.
8.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
8.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
8.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
8.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
9. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fun-
dação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
9.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
9.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspondên-
cia, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
9.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
10.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
10.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
10.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
10.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
10.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
11. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica e outras despesas que se façam necessárias à execução do objeto contratado, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
12.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
12.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
12.3. No caso de atraso na entrega do serviço/produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) 
dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) 
anos.
12.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
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12.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
12.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
12.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
12.8. A falta dos serviços/produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a 
que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ILÍCITOS PENAIS
13. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16 - As partes elegem o foro da Comarca de Penha/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.

Penha/SC, 19 de outubro de 2022.

_____________________________ JDN CLINICA MÉDICA

RODRIGO RENAN MEDEIROS    Rodrigo de Oliveira Dias
Secretário Municipal de Saúde    FORNECEDOR/CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F. nº

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

Luiz Eduardo Bueno
Secretário de Administração

De acordo:

Luciana M. Nascimento
Controladoria interna

DECRETO N° 3944/2022 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO 
DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicação Nº 4263935

DECRETO N° 3944/2022
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC E DÁ OUTRAS PRO-
VIDENCIAS.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, Prefeito Municipal de Penha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município:
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DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município de Penha, crédito adicional suplementar, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), 
conforme art.14 da Lei Municipal nº 3295 de 16 de dezembro de 2021, para a suplementação das seguintes dotações:

Entidade: Prefeitura Municipal de Penha
Órgão: 05 – Secretaria da Administração
Unidade Orçamentária: 01 – Departamento Administrativo
Programa de Trabalho: 04.0122.0004
Atividade: 2.007 – Funcionamento e Manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria de Administração
Fonte de Recursos: 0.1.0000.000000 – Recursos próprios
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas ............................................. R$ 2.000.000,00

Art. 2° Os recursos necessários para atendimento do art.1º da presente Lei de abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 
(Dois milhões de reais), correrá por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço patrimonial do exercício anterior referente aos recur-
sos específicos de Receitas de Recursos Próprios.

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

Penha/SC, 13 de outubro de 2022.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e 
dois.

LUIZ EDUARDO BUENO
Secretário da Administração

EDITAL DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS APÓS RECURSOS - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
Publicação Nº 4264176

EDITAL DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS APÓS RECURSOS

O Prefeito do Município de Penha, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE INSCRIÇÕES 
HOMOLOGADAS APÓS RECURSOS do Concurso Público - Edital nº 01/2022, conforme segue:

CARGO INSC
Agente Comunitário de Saúde ESF 345
Auxiliar em Saúde Bucal ESF 18
Enfermeiro ESF 255
Médico Clínico Geral ESF 26
Servente Merendeira ESF 132
Técnico de Enfermagem ESF 204
Técnico em Saúde Bucal ESF 10
TOTAL DE CANDIDATOS 990

NOME DO CANDIDATO INSC CARGO
ADRIANA TONN 3340 Servente Merendeira ESF
ADRIELE DE FÁTIMA FONSECA PEREIRA 10492 Servente Merendeira ESF
ANA PAULA FRANZ DOS SANTOS 10993 Servente Merendeira ESF
ANA PAULA MILITAO 3200 Servente Merendeira ESF
ANDRÉA MAIA GANDOLFO 10648 Servente Merendeira ESF
ANGELA MARIA CARDOSO 10747 Servente Merendeira ESF
ANGELITA MILANI 10047 Servente Merendeira ESF
ANTÔNIA AUDERLANE PENA BARROSO 10069 Servente Merendeira ESF
ARIANE ANTUNES ZARPELON 10916 Servente Merendeira ESF
ARLETE MARIA RODRIGUES 10377 Servente Merendeira ESF
CARLA MARIA HERTHAL ORTIGOZA IRALA 10008 Servente Merendeira ESF
CELIA DA SILVA 10010 Servente Merendeira ESF
CELIDALVA DE JESUS SOUZA 10164 Servente Merendeira ESF



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1644

NOME DO CANDIDATO INSC CARGO
CENIRA DE FATIMA ANTUNES BRAGA 3990 Servente Merendeira ESF
CIBELE MULLER THOMAS 10078 Servente Merendeira ESF
CLAUDIA MARIA GOMES RANGHETT 10105 Servente Merendeira ESF
CLEIDEONARA DA CRUZ 10670 Servente Merendeira ESF
CLEONICE FERNANDES RIBEIRO 10430 Servente Merendeira ESF
CRISTIANE DE BARROS 10373 Servente Merendeira ESF
DAIANA BARBARA LUCIANO CARNEIRO 10711 Servente Merendeira ESF
DAIANA CRISTIINA RANGHETT 10012 Servente Merendeira ESF
DAIANE APARECIDA SOARES DOS SANTOS 3333 Servente Merendeira ESF
DANIELE BENTO 10460 Servente Merendeira ESF
DARLENE MARIA DE SANTANA 10895 Servente Merendeira ESF
DECLEIA REGINA VIEIRA 3259 Servente Merendeira ESF
DIANA DOS SANTOS CAROLINA 3550 Servente Merendeira ESF
DICLEIDE DOS SANTOS 10447 Servente Merendeira ESF
EDICLÉIA SCHWALBE MOREIRA 3061 Servente Merendeira ESF
ELIANE FRANCISCO 3501 Servente Merendeira ESF
ELIETE CARNEIRO FURTADO DOSREIS 3948 Servente Merendeira ESF
ELISABETE APARECIDA CUNHA 10372 Servente Merendeira ESF
ELISABETE CARVALHO 10509 Servente Merendeira ESF
ELISETE GUEDES DA SILVA DOS PASSOS 10335 Servente Merendeira ESF
EUNICE MARIA DOS SANTOS 10212 Servente Merendeira ESF
EVA TEREZINHA DE PAULA SILVA 10763 Servente Merendeira ESF
FABIANA NASCIMENTO 3803 Servente Merendeira ESF
FABIANE CRISTINE DOS SANTOS 10125 Servente Merendeira ESF
FABRÍCIA FONCECA GODINHO 10520 Servente Merendeira ESF
GESIANE DA SILVA DA ROCHA 10005 Servente Merendeira ESF
GIDEONE DANIEL LIMA 10063 Servente Merendeira ESF
GIZELI DE SOUZA 10721 Servente Merendeira ESF
GLEIDE TERESINHA ALVES DE MORAES 11044 Servente Merendeira ESF
GUARACI MARCOS DE ANDRADE 10883 Servente Merendeira ESF
HELENA DA SILVA CONCEICAO 3645 Servente Merendeira ESF
IARA SILVIA GONÇALVES FRANCISCO 10011 Servente Merendeira ESF
IRACI CARDOSO 3230 Servente Merendeira ESF
IVANETE APRECIDA DA SILVA GOMES 3129 Servente Merendeira ESF
IVETI AMORIM 3881 Servente Merendeira ESF
JAQUELINE AFONSO MELLO 10290 Servente Merendeira ESF
JEANE DOS SANTOS 3016 Servente Merendeira ESF
JOCIANE SANTOS FERREIRA GONÇALVES 10868 Servente Merendeira ESF
JOSEANE OLIVEIRA DE SOUZA 10314 Servente Merendeira ESF
JOSIANE DE SOUZA CUNHA 3704 Servente Merendeira ESF
JOSIANE MARIA BORGES 10558 Servente Merendeira ESF
JUCELIA PACIFICO DE SANT'ANA 3563 Servente Merendeira ESF
JULIANA REGINA TOMAZ 10842 Servente Merendeira ESF
JULIANA SUZENA DA SILVA 10577 Servente Merendeira ESF
KATIANE CERINO SOARES 10907 Servente Merendeira ESF
KEILA KARINE PAULINA 10865 Servente Merendeira ESF
LARISSA BRUNA FRANCISCO 10178 Servente Merendeira ESF
LEANDRO DOMINGOS MADALENA 10216 Servente Merendeira ESF
LÉIA CLAUDIA DE JESUS DA PENHA 10668 Servente Merendeira ESF
LUANA STHEFANI RODRIGUES DE JESUS POR-
TELA 3077 Servente Merendeira ESF

LUCIANA LADEWIG ELISIO 10368 Servente Merendeira ESF
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NOME DO CANDIDATO INSC CARGO
LUCIANA PATRÍCIA OLIVEIRA 11016 Servente Merendeira ESF
LUCIANA PETROSKI 3878 Servente Merendeira ESF
LUCIANE ANHAIA 3268 Servente Merendeira ESF
LUCILENE MATEUS 3266 Servente Merendeira ESF
MARGARETE DA SILVA PORTO ALVES 10730 Servente Merendeira ESF
MARGARETH KISTNER 3618 Servente Merendeira ESF
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA FERREIRA 10106 Servente Merendeira ESF
MARIA DE FÁTIMA BARON 10879 Servente Merendeira ESF
MARIA DE FATIMA NICOLAU 10126 Servente Merendeira ESF
MARIA HELENA DE SOUZA COELHO WATERKEM-
PER 3946 Servente Merendeira ESF

MARIA ROSILDA NUNES DA SILVA BELLETTI 10665 Servente Merendeira ESF
MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA 3979 Servente Merendeira ESF
MARIANE CELISTA 10099 Servente Merendeira ESF
MARIANE POSSIDONIO PRADELLA 3120 Servente Merendeira ESF
MARIANE REGINA BERNARDO 10329 Servente Merendeira ESF
MARINA FERREIRA FORTUNATO SCHMITZ 10599 Servente Merendeira ESF
MARINEIDE DE JESUS SOUSA 10855 Servente Merendeira ESF
MARISA CORREIA DA CONCEIÇÃO 10437 Servente Merendeira ESF
MAXILENE GONÇALVES 10676 Servente Merendeira ESF
MIRIAM ALEXANDRA MARTINS DA SILVA 10902 Servente Merendeira ESF
NAIARA DA CONCEIÇÃO LOBATO AMORIM 10152 Servente Merendeira ESF
NEIDE LAURA DE OLIVEIRA 10450 Servente Merendeira ESF
NEUSA APARECIDA GOES DA SILVA 10869 Servente Merendeira ESF
NILDA STIEHLER 3669 Servente Merendeira ESF
NIVIA REGINA DA CUNHA 3714 Servente Merendeira ESF
PATRICIA REGINA ZICK 3642 Servente Merendeira ESF
PATRICIA RIBEIRO MESQUITA 10461 Servente Merendeira ESF
PEDRO TEIXEIRA MOTTA 3957 Servente Merendeira ESF
PRECILA KEDMA DE LIMA 10723 Servente Merendeira ESF
PRISCILA PEDROSO 10799 Servente Merendeira ESF
RAQUEL DAMASIO 3443 Servente Merendeira ESF
RENIE REGIANE DA CUNHA 3640 Servente Merendeira ESF
ROSELINE DE FÁTIMA ALVES 10959 Servente Merendeira ESF
ROSIANE FARIAS RIBEIRO 10704 Servente Merendeira ESF
ROSILEINE FARIAS RIBEIRO 10073 Servente Merendeira ESF
ROSIMARA DE ABREU 3921 Servente Merendeira ESF
ROZANGELA FAUSTINA LIMEIRA 10719 Servente Merendeira ESF
RUTH LEIA PEIXOTO DE FREITAS 10701 Servente Merendeira ESF
SAMANTHA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA 3475 Servente Merendeira ESF
SAMILY MILENE MILITAO 10811 Servente Merendeira ESF
SANDRA LÚCIA BENTO 10694 Servente Merendeira ESF
SCHIRLEIA MARISA DOS SANTOS DE FREITAS 3548 Servente Merendeira ESF
SILVANIA CRISTINA AMARAL AQUINO 3694 Servente Merendeira ESF
SIMONE DOS SANTOS FOCK 10672 Servente Merendeira ESF
SIMONE MARIA DO NASCIMENTO 10393 Servente Merendeira ESF
SIRLEI DE SÔUSA NASCIMENTO DIAS 3830 Servente Merendeira ESF
STEPHANYE PEREIRA ZEFERINO 10380 Servente Merendeira ESF
SUELI EVANGELISTA DA SILVA DA COSTA 3202 Servente Merendeira ESF
SUELY FARIAS RIBEIRO 10079 Servente Merendeira ESF
SUENY DA SILVA MARIA 10155 Servente Merendeira ESF
SUYANE CARDOZO 10651 Servente Merendeira ESF
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NOME DO CANDIDATO INSC CARGO
SUZANA REGINA RITA 10227 Servente Merendeira ESF
TAIS FARIA 10544 Servente Merendeira ESF
TAMYRIS DE CÁSSIA TAVARES DOS SANTOS 10796 Servente Merendeira ESF
TANIA MARA CORREIA 10896 Servente Merendeira ESF
TATIANI IRENE DE SOUZA 10973 Servente Merendeira ESF
THAIRINE NERES DE SOUZA LIMA 10118 Servente Merendeira ESF
THAIS DE OLIVEIRA SOUZA 3614 Servente Merendeira ESF
THUSNELDA BAADE 10361 Servente Merendeira ESF
VAGNA SIRQUEIRA VIANA 10144 Servente Merendeira ESF
VANDERLEIA DE BORBA 10538 Servente Merendeira ESF
VANESSA BORGES PRADO 3930 Servente Merendeira ESF
VANESSA DA CRUZ DOS SANTOS 10841 Servente Merendeira ESF
VANESSA DE ANDRADE NUNES 10698 Servente Merendeira ESF
VANESSA VARGAS ALVES 3756 Servente Merendeira ESF
VERA LUCIA ARAUJO DE ANDRADE 10999 Servente Merendeira ESF
VERA LÚCIA DE SOUZA MARIA 10333 Servente Merendeira ESF
VIVIANE REITER PINHEIRO 10239 Servente Merendeira ESF
ABIGAIL LUISA MARQUETTI 10678 Agente Comunitário de Saúde ESF
ABIOLUZ ROBSON BEHREND 10553 Agente Comunitário de Saúde ESF
ADDO NOVAK FRANCISCO 3653 Agente Comunitário de Saúde ESF
ADELINE APARECIDA SOARES 10407 Agente Comunitário de Saúde ESF
ADELSON RODRIGUES VIEIRA 10663 Agente Comunitário de Saúde ESF
ADRIANA FÁTIMA DE MELLO 10176 Agente Comunitário de Saúde ESF
ADRIANO ARAUJO GONÇALVES 10887 Agente Comunitário de Saúde ESF
ADRIELE DE FÁTIMA FONSECA PEREIRA 3145 Agente Comunitário de Saúde ESF
AGATHA BEATRIZ DA COSTA 3647 Agente Comunitário de Saúde ESF
AILTON DA SILVA DOS SANTOS 10451 Agente Comunitário de Saúde ESF
ALBERT ANDRÉ DE SOUSA DE SOUZA 10850 Agente Comunitário de Saúde ESF
ALESSANDRA PAULA DE OLIVEIRA 10213 Agente Comunitário de Saúde ESF
ALINE APARECIDA REIS 10946 Agente Comunitário de Saúde ESF
ALINE DOS SANTOS GOUDINHO 3799 Agente Comunitário de Saúde ESF
ALINE FRANCIELE ALVES 10201 Agente Comunitário de Saúde ESF
ALINE PONTES VARGAS 3029 Agente Comunitário de Saúde ESF
ALINE RODRIGUES 3783 Agente Comunitário de Saúde ESF
ALINE VANESSA CASTRO DE ANDRADE 3708 Agente Comunitário de Saúde ESF
ALLAN HENRIQUE SANTANA VIANA 10403 Agente Comunitário de Saúde ESF
AMANDA DE OLIVEIRA CRUZ 10798 Agente Comunitário de Saúde ESF
AMANDA ORTIZ DE QUADRO 3547 Agente Comunitário de Saúde ESF
AMANDA VIEIRA VITORINO 3479 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANA CAROLINE PORTO ALVES 10731 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANA CAROLINE SOUZA MARTINS 3338 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANA CATARINA DA SILVA 10167 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANA CLÁUDIA LOBATO DE MORAES 3339 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANA CLAUDIA LOURENÇO BARROS DE OLIVEIRA 10470 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANA CLAUDIA RHENIUS 10688 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANA LUCIA CAMILO TOMAZ 10037 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANA PAULA FERNANDES COSTA 10419 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANA PAULA FRANZ DOS SANTOS 10935 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANA PAULA POLLI 10856 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANA PAULA VENTURA BORGES 10119 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANDRÉ CONDE DO ROSÁRIO 10759 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANDRÉA THAÍS GONÇALVES DA SILVA 11013 Agente Comunitário de Saúde ESF
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ANDRÉA TOMKEWITZ GUERREIRO 10616 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANDRESSA JACINTO 10408 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANELISIA KLAUMANN JOCHEM 10708 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANGÉLICA JAQUES DE OLIVEIRA STANQUERLIN 10942 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANGELITA ANTÔNIA VIDAL WESTPHAL 3735 Agente Comunitário de Saúde ESF
ANGIE KATHARINA KOZELKA 10359 Agente Comunitário de Saúde ESF
ARLEY DE SOUZA 10318 Agente Comunitário de Saúde ESF
ARTHUR SAMPAIO MENDONÇA 10016 Agente Comunitário de Saúde ESF
BEATRIZ CALADO PINHEIRO 10965 Agente Comunitário de Saúde ESF
BEATRIZ CATARINA DA COSTA 10426 Agente Comunitário de Saúde ESF
BEATRIZ DE MORAIS CASTILHOS 3992 Agente Comunitário de Saúde ESF
BIANCA GARDELIN DA SILVA 3269 Agente Comunitário de Saúde ESF
BRUNA CAROLINA SILVA MOURA 3211 Agente Comunitário de Saúde ESF
BRUNA DA SILVA 3478 Agente Comunitário de Saúde ESF
BRUNA FERREIRA FRAGA 10962 Agente Comunitário de Saúde ESF
BRUNA MUNIZ FERNANDES 10567 Agente Comunitário de Saúde ESF
BRUNO ANDRÉ SARMENTO DA SILVA 10332 Agente Comunitário de Saúde ESF
BRUNO RONEI ANACLETO 3879 Agente Comunitário de Saúde ESF
CAMILA PEREIRA 10343 Agente Comunitário de Saúde ESF
CAMILA PRESSI DOS REIS 10918 Agente Comunitário de Saúde ESF
CAMILA SANTOS DE LIMA 3592 Agente Comunitário de Saúde ESF
CAMILA SOUZA DO CARMO 10246 Agente Comunitário de Saúde ESF
CAMILLY ALMEIDA DE OLIVEIRA 10386 Agente Comunitário de Saúde ESF
CARLA INÁCIO SEVERINO 3035 Agente Comunitário de Saúde ESF
CARLA IRENE CARLOS FAGUNDES 3463 Agente Comunitário de Saúde ESF
CARLA JIENTARA 10043 Agente Comunitário de Saúde ESF
CARLA RAIMUNDO DA SILVA 10349 Agente Comunitário de Saúde ESF
CARLA SAMIRIA PELAES BARBOSA 10586 Agente Comunitário de Saúde ESF
CARLOS GUILHERME DA SILVA BUSKE 3812 Agente Comunitário de Saúde ESF
CARMEN MARCIANA DEVALIER 10469 Agente Comunitário de Saúde ESF
CAROLINA RIBEIRO 10493 Agente Comunitário de Saúde ESF
CAROLINE BARBARA PINTO DOS SANTOS 10157 Agente Comunitário de Saúde ESF
CAROLINE CARVALHO PINTO 3743 Agente Comunitário de Saúde ESF
CÁTIA MARIA LEITE 10190 Agente Comunitário de Saúde ESF
CHRISLENE APARECIDA NETO 10950 Agente Comunitário de Saúde ESF
CIBELE MÜLLER THOMAS 3342 Agente Comunitário de Saúde ESF
CINDY SCHOENAU FRANCISCO 10203 Agente Comunitário de Saúde ESF
CINTHIA ARACELLI RODRIGUES SEVERINO DE 
MEDEIROS 10405 Agente Comunitário de Saúde ESF

CINTIA CRISTINA FIAMONCINI PEIXOTO 10863 Agente Comunitário de Saúde ESF
CLARISSA AMÉLIA PEIXOTO DOS SANTOS 10873 Agente Comunitário de Saúde ESF
CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA E SILVA 10692 Agente Comunitário de Saúde ESF
CLÁUDIA NUNES DE OLIVEIRA 10379 Agente Comunitário de Saúde ESF
CLAUDIA SIMONE ARAÚJO SANTOS 10882 Agente Comunitário de Saúde ESF
CLEIRE ROSA E SILVA 10627 Agente Comunitário de Saúde ESF
CLEONICE SEVERO 10270 Agente Comunitário de Saúde ESF
CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA 10686 Agente Comunitário de Saúde ESF
CRISTIAN NEITZKE DA SILVA 3309 Agente Comunitário de Saúde ESF
CRISTIANE APARECIDA VITURINO MISTURA 10968 Agente Comunitário de Saúde ESF
CRISTIANE GOMES 10158 Agente Comunitário de Saúde ESF
CRISTIANE SEVERINO 10348 Agente Comunitário de Saúde ESF
CRISTIANE TAVARES BOOZ 10162 Agente Comunitário de Saúde ESF
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DAIANA ISAURA ALMI 10695 Agente Comunitário de Saúde ESF
DAIANE TEREZA SILVA 11043 Agente Comunitário de Saúde ESF
DAMILLY OLIVEIRA SILVA 10877 Agente Comunitário de Saúde ESF
DANIEL RODRIGO NEHLS 10649 Agente Comunitário de Saúde ESF
DANIEL RUSSI FILHO 10647 Agente Comunitário de Saúde ESF
DANIELA CRISTINA DE SOUZA 10646 Agente Comunitário de Saúde ESF
DANIELA D ARAUJO COSTA 3774 Agente Comunitário de Saúde ESF
DANIELLA IVONE SCHNEIDER 10893 Agente Comunitário de Saúde ESF
DANIELLE CAROLINA DE OLIVEIRA 3319 Agente Comunitário de Saúde ESF
DANIELLE RIBEIRO DE LIMA 10238 Agente Comunitário de Saúde ESF
DAYANE ROSSETO 10638 Agente Comunitário de Saúde ESF
DEISE ARRUDA 10561 Agente Comunitário de Saúde ESF
DELAVAN DUARTE SANTOS JUNIOR 3759 Agente Comunitário de Saúde ESF
DENIS DE AZEVEDO ASSUNÇÃO 3349 Agente Comunitário de Saúde ESF
DEUZA ESMERIA DOS SANTOS 3794 Agente Comunitário de Saúde ESF
DOUGLAS GERMANO BODE 10980 Agente Comunitário de Saúde ESF
DOUGLAS JOÃO TOMAZ 10640 Agente Comunitário de Saúde ESF
DUMARA CUSTODIO 10867 Agente Comunitário de Saúde ESF
EDESIO DE ARAÚJO 3225 Agente Comunitário de Saúde ESF
EDI LUCIA VALVASOR GERLACH 11006 Agente Comunitário de Saúde ESF
EDNÉIA SANTANA MACHADO 11021 Agente Comunitário de Saúde ESF
EDUARDA LOMBARDI DA SILVA 10881 Agente Comunitário de Saúde ESF
ELAINE CRISTINA BENTO 10107 Agente Comunitário de Saúde ESF
ELAINE CRISTINA DA SILVA BINDER 3058 Agente Comunitário de Saúde ESF
ELAINE CRISTINA DE FREITAS 10184 Agente Comunitário de Saúde ESF
ELAINE CRISTINA DE JESUS 10122 Agente Comunitário de Saúde ESF
ELAINE CRISTINA DE SOUZA 10471 Agente Comunitário de Saúde ESF
ELIANE TEREZINHA PINTO SALVADOR 10862 Agente Comunitário de Saúde ESF
ELIZETE DA SILVA DELFINO 10727 Agente Comunitário de Saúde ESF
ELIZETE SKAKUM 10890 Agente Comunitário de Saúde ESF
EMILLIE MACHADO DOS SANTOS 10615 Agente Comunitário de Saúde ESF
EMILY CRISTINI DOS SANTOS GARCIA 10263 Agente Comunitário de Saúde ESF
ERIKA LUCIANA MIYASHIRO OYAMA 10928 Agente Comunitário de Saúde ESF
EVA CAROLINA FLORIANO 10545 Agente Comunitário de Saúde ESF
EVERSON CAVALCANTE DE SOUZA 3617 Agente Comunitário de Saúde ESF
EZILDA FÁTIMA DA SILVA 10392 Agente Comunitário de Saúde ESF
FABRÍCIA FONCECA GODINHO 3440 Agente Comunitário de Saúde ESF
FABRICIA KRAUS 4003 Agente Comunitário de Saúde ESF
FABRICIO GIFFHORN 10510 Agente Comunitário de Saúde ESF
FELLIPE ANTONIO ARAUJO DE CARVALHO 3267 Agente Comunitário de Saúde ESF
FERNANDA CHEMICZ 10462 Agente Comunitário de Saúde ESF
FERNANDA LOBATO DE MORAES 3355 Agente Comunitário de Saúde ESF
FERNANDO ANISIO DE OLIVEIRA TABALIPA 10141 Agente Comunitário de Saúde ESF
FLAVIA ALVES FERNANDES KEISER 10579 Agente Comunitário de Saúde ESF
FLAVIO AUGUSTO MIKULSKI KUCHARSKI 10899 Agente Comunitário de Saúde ESF
FRANCIELLE VIRGINIA BARBOSA 3740 Agente Comunitário de Saúde ESF
FRANCINI MARILDA SILVA 10702 Agente Comunitário de Saúde ESF
FRANCISCA ERNESTINA COSTA 10060 Agente Comunitário de Saúde ESF
FRANCISCO CARLILSON MARTINS DA SILVA 10192 Agente Comunitário de Saúde ESF
GABRIELA INDIANARA CORRÊA ZANOTTO 10607 Agente Comunitário de Saúde ESF
GERSON EDUARDO HEDLER 3991 Agente Comunitário de Saúde ESF
GERSON LUIS MIELBRATZ 3797 Agente Comunitário de Saúde ESF
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GILIANE DOS SANTOS DA SILVA 10051 Agente Comunitário de Saúde ESF
GILMARA RODRIGUES HAGER 10729 Agente Comunitário de Saúde ESF
GISELI DOS SANTOS SCHMIDT 10055 Agente Comunitário de Saúde ESF
GISLAINE DANIELI DE SOUSA 10921 Agente Comunitário de Saúde ESF
GISLENE DAS GRAÇAS TEODORO PINTO 10435 Agente Comunitário de Saúde ESF
GIZELI DE SOUZA 10722 Agente Comunitário de Saúde ESF
GLAUSIELEN DE OLIVEIRA SIMPLICIO SENA 3958 Agente Comunitário de Saúde ESF
GRAZIELE VERÔNICA RODRIGUES 4007 Agente Comunitário de Saúde ESF
GUILHERME EDUARDO ALEXANDRE 10644 Agente Comunitário de Saúde ESF
GUSTAVO FELIPE PONCIANO DE JESUS 3262 Agente Comunitário de Saúde ESF
HÉDER JULIANO MAFRA 10473 Agente Comunitário de Saúde ESF
HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 10409 Agente Comunitário de Saúde ESF
HILDA ROSEARA TORRES DA SILVA 10725 Agente Comunitário de Saúde ESF
IASMIN GOMES 10097 Agente Comunitário de Saúde ESF
IDA MAYSA ZARPE IMPERATORI FOGAÇA DE 
ALMEIDA 10953 Agente Comunitário de Saúde ESF

IDIONE TERESINHA DE OLIVEIRA BRANCO 3929 Agente Comunitário de Saúde ESF
IGOR MATTIELLO COSTA DOS SANTOS 10775 Agente Comunitário de Saúde ESF
IGOR RIBEIRO DE MELLO 10129 Agente Comunitário de Saúde ESF
INDIANARA CERCAL 3922 Agente Comunitário de Saúde ESF
INDIANI LENIR VELOSO 10041 Agente Comunitário de Saúde ESF
ISABELLA AMABILI GONÇALVES 3964 Agente Comunitário de Saúde ESF
ISRAEL FELIPE PEDROSO 11000 Agente Comunitário de Saúde ESF
IVANETE APARECIDA DA SILVA 10574 Agente Comunitário de Saúde ESF
JACKSON DICK ASSIS TEIXEIRA 11042 Agente Comunitário de Saúde ESF
JACKSON RODRIGO BEJE PEREIRA 4001 Agente Comunitário de Saúde ESF
JACQUELINE MENDES 3104 Agente Comunitário de Saúde ESF
JAISON ANTONIO BENTO 10418 Agente Comunitário de Saúde ESF
JANAINA LANDAL FORLIN 3918 Agente Comunitário de Saúde ESF
JANETE FERREIRA 3176 Agente Comunitário de Saúde ESF
JANIO PEREIRA DO CARMO 10976 Agente Comunitário de Saúde ESF
JAQUELINE DOS SANTOS 10096 Agente Comunitário de Saúde ESF
JEAN DOS SANTOS 10500 Agente Comunitário de Saúde ESF
JÉSSICA FERNANDA DAMASIO 10200 Agente Comunitário de Saúde ESF
JHONATAN KUTACH LIEBL 10445 Agente Comunitário de Saúde ESF
JOANA LUCIA DOS SANTOS 10006 Agente Comunitário de Saúde ESF
JOÃO CARLOS DA COSTA TEIXEIRA DIAS 10562 Agente Comunitário de Saúde ESF
JOEL NICOLAU 10641 Agente Comunitário de Saúde ESF
JOELLY CENIRA RACHACOSKI 10960 Agente Comunitário de Saúde ESF
JONES JOSÉ CUNHA JÚNIOR 10634 Agente Comunitário de Saúde ESF
JOSÉ LUIZ FURTADO 3146 Agente Comunitário de Saúde ESF
JOSIANE POLICARPO 10667 Agente Comunitário de Saúde ESF
JOSIAS MANOEL MAFRA 3710 Agente Comunitário de Saúde ESF
JULIA DE LIMA 3121 Agente Comunitário de Saúde ESF
JULIA DUARTE FERNANDES 3995 Agente Comunitário de Saúde ESF
JULIA FREITAS SCHNEIDER DA ROSA 10038 Agente Comunitário de Saúde ESF
JULIANA SALETE DE SOUZA SANTOS 3611 Agente Comunitário de Saúde ESF
JUNIELSON DE AZEVEDO SOARES 10249 Agente Comunitário de Saúde ESF
KALINCA MIRIELI WITMANN 3800 Agente Comunitário de Saúde ESF
KAMILA DA LUZ 3028 Agente Comunitário de Saúde ESF
KARINE DECONTO FAUSTO 3141 Agente Comunitário de Saúde ESF
KÁSSIA CRISTINA BENTO 10793 Agente Comunitário de Saúde ESF
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KELLY CASSIANE DE SOUZA 3994 Agente Comunitário de Saúde ESF
KETELYN FERREIRA COELHO 3646 Agente Comunitário de Saúde ESF
KETILEN SAGAS LEANDRO 10559 Agente Comunitário de Saúde ESF
LANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA 10497 Agente Comunitário de Saúde ESF
LARISSA BALDUINO DE OLIVEIRA 10789 Agente Comunitário de Saúde ESF
LARISSA LAMIM TOMAZ 3860 Agente Comunitário de Saúde ESF
LAUANE STEPHANY DA SILVA COUTO 10830 Agente Comunitário de Saúde ESF
LAYSA FERNANDA GRIEBELER 10604 Agente Comunitário de Saúde ESF
LEANDERSON GUILHERME PAULO 10843 Agente Comunitário de Saúde ESF
LEANDRO DOMINGOS MADALENA 3021 Agente Comunitário de Saúde ESF
LEONICE FERNANDES RIBEIRO 10014 Agente Comunitário de Saúde ESF
LETICIA DE OLIVEIRA MENDES 10961 Agente Comunitário de Saúde ESF
LETÍCIA MOREIRA 10298 Agente Comunitário de Saúde ESF
LETÍCIA PERSEGONA ULBRICH 10989 Agente Comunitário de Saúde ESF
LINDOMAR DOS SANTOS 10709 Agente Comunitário de Saúde ESF
LISSANDRA FRANCIANE FUCHTER VIEIRA 3088 Agente Comunitário de Saúde ESF
LUANA AGUIAR DA SILVA 10571 Agente Comunitário de Saúde ESF
LUANA CRESCENCIO 10294 Agente Comunitário de Saúde ESF
LUANA DOS SANTOS RODRIGUES 10443 Agente Comunitário de Saúde ESF
LUANA LABORDA GEMAQUE CAVICHIOLI 10504 Agente Comunitário de Saúde ESF
LUCAS COELHO NEVES 10256 Agente Comunitário de Saúde ESF
LUCAS DANIEL GOTTARDI NEHLS 10743 Agente Comunitário de Saúde ESF
LUCIANA SIQUEIRA DE JESUS 11034 Agente Comunitário de Saúde ESF
LUCIANA VIEIRA SILVA 10748 Agente Comunitário de Saúde ESF
LUCILEINE VALDERIA SCHNEIDER TOMAZ 3115 Agente Comunitário de Saúde ESF
MADALENA APARECIDA DEOLINDO MENDES 10954 Agente Comunitário de Saúde ESF
MAIARA ALORRAINY DE AZEVEDO 3620 Agente Comunitário de Saúde ESF
MAICON DIOVANE CORRÊA DOS SANTOS 10383 Agente Comunitário de Saúde ESF
MANOELA VENTURELLA PANYAGUA DA SILVA 11035 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARCIA MOTA VITORINO VICENTE 10360 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARGARETE CORREA MAXIMILIANO 3890 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARGARIDA ZILDA NASCIMENTO 10786 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARIA APARECIDA ALVES 3400 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARIA DE FATIMA BARON 3385 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARIA DULCIANA MACIEL 10100 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARIA EDUARDA DA ROSA KOLNIAK 10320 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARIA EDUARDA RIBEIRO 3051 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARIA ESTELA FEITOSA GUERRA 3325 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARIA INES DE LIMA 3809 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARIA ISABEL COSTA PARRADO 10242 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARIA LUCINEIA DE AZEVEDO 10296 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARIANA DE ALMEIDA GOMES FELICIO 10642 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARIANA NATALI DE AZEVEDO 3643 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARILAINE RIBEIRO PRESTES 11009 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARILUCIA BAZOTTI 10331 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARLA DULCIA SILVEIRA VENTURELLA 10625 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARLENE JOSE DE MELO BAVARESCO 10832 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARLI ARAUJO CARDOSO 10871 Agente Comunitário de Saúde ESF
MARLI DA SILVA OJEDA 10635 Agente Comunitário de Saúde ESF
MATHEUS EFRAIM DOS SANTOS 10707 Agente Comunitário de Saúde ESF
MAYSE TOMAZ 10029 Agente Comunitário de Saúde ESF
MELISSA SOUZA DA SILVEIRA 10194 Agente Comunitário de Saúde ESF
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MICHELLY MAIARA STUPP 3539 Agente Comunitário de Saúde ESF
MILLENA CRISTINA DE ANDRADE 10502 Agente Comunitário de Saúde ESF
MIRIÃ CRISTINA ALVES 3304 Agente Comunitário de Saúde ESF
MOACIR CUNHA JUNIOR 3402 Agente Comunitário de Saúde ESF
MORGANA DO NASCIMENTO 10440 Agente Comunitário de Saúde ESF
MYLENA DE SOUZA FARFAN 3612 Agente Comunitário de Saúde ESF
NABIA PITMANN GOES DE OLIVEIRA STUPP 10217 Agente Comunitário de Saúde ESF
NAIR CRISTIELE DUARTE HORNBURG 3213 Agente Comunitário de Saúde ESF
NARA ROSE DA SILVA 3525 Agente Comunitário de Saúde ESF
NATÁLIA FOPPA 10655 Agente Comunitário de Saúde ESF
NATASCHA ADILCEIA FERREIRA 10115 Agente Comunitário de Saúde ESF
NELITA BARBOSA 11032 Agente Comunitário de Saúde ESF
NERITO ANTÔNIO CALDEIRA FILHO 3715 Agente Comunitário de Saúde ESF
NICOLAS SANTOS DORDETTI NAZÁRIO 10966 Agente Comunitário de Saúde ESF
NICOLE ANASTÁCIO DE JESUS 3075 Agente Comunitário de Saúde ESF
NILCEA DO ROCIO FLORIANO 10941 Agente Comunitário de Saúde ESF
NILMA SANTOS DA SILVA 10339 Agente Comunitário de Saúde ESF
NISANDRA CARLA KOBALL 3688 Agente Comunitário de Saúde ESF
NIZIA DA SILVA NASCIMENTO 10987 Agente Comunitário de Saúde ESF
ODAIR DOS SANTOS 10724 Agente Comunitário de Saúde ESF
PAMELLA DE JESUS SANT'ANNA KUEHN 3354 Agente Comunitário de Saúde ESF
PAOLO DE TARSO ANDERSON SCHWARZ 10116 Agente Comunitário de Saúde ESF
PATRICIA CORA 10803 Agente Comunitário de Saúde ESF
PATRÍCIA CUSTÓDIO CIPRIANO 10975 Agente Comunitário de Saúde ESF
PATRÍCIA FIGUEIREDO COUTINHO 3923 Agente Comunitário de Saúde ESF
PEDRO LUCAS SILVA ALMEIDA 3376 Agente Comunitário de Saúde ESF
PRISCILA FRANCIELE DA SILVA 10487 Agente Comunitário de Saúde ESF
QUEILA JAQUELINE LUIZA 3590 Agente Comunitário de Saúde ESF
RAIANE PATRICIA DE OLIVEIRA MIELBRATZ 3705 Agente Comunitário de Saúde ESF
RANIER ALEXANDRE SAUTNER 10575 Agente Comunitário de Saúde ESF
REGINA DA SILVA TEIXEIRA 10917 Agente Comunitário de Saúde ESF
REGINALDO MACIEL RICARDINO 10810 Agente Comunitário de Saúde ESF
RENAN VOLTOLINI DE ALMEIDA 10199 Agente Comunitário de Saúde ESF
RENAN WOLFESGRAU 10512 Agente Comunitário de Saúde ESF
RENATA ARIANE URBANO MAFRA 3757 Agente Comunitário de Saúde ESF
RENATO ZANOTTO 10609 Agente Comunitário de Saúde ESF
RICARDO ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA 10098 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROANE SUELLEN OLIVEIRA 10726 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROBSON LUIZ GODOY 10854 Agente Comunitário de Saúde ESF
RODRIGO DE ALMEIDA OLIVEIRA 10015 Agente Comunitário de Saúde ESF
RODRIGO LUIZ CARLOS 3689 Agente Comunitário de Saúde ESF
RONI CARLOS PEREIRA 10231 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROQSON GEREMIAS NICOLAU 10779 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROSA MARIA DE ALMEIDA 10858 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROSANE CENI RANNOV 10251 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROSANGELA A. TERRA MOTA 10250 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROSANGELA DE ANDRADE RIBAS 3633 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROSANGELA DE FATIMA DA LUZ 10181 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROSANGELA PIEMONTEZ 3934 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROSELI TERESINHA RANNOV 10474 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROSICLÉIA MARIA MACEDO ALVES 10195 Agente Comunitário de Saúde ESF
ROSIMEIRE BARBOSA DA SILVA 11031 Agente Comunitário de Saúde ESF
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RUAN FERREIRA COSTA 10861 Agente Comunitário de Saúde ESF
RUTE HELENA DEL RIO DANTAS 10948 Agente Comunitário de Saúde ESF
SABRINA FRANCISCO 10700 Agente Comunitário de Saúde ESF
SALETE MARIA DA SILVA 3572 Agente Comunitário de Saúde ESF
SAMARA IZABELA JORDAN DA ROCHA 3036 Agente Comunitário de Saúde ESF
SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA 10387 Agente Comunitário de Saúde ESF
SANDRA MARA REICHARDT 10742 Agente Comunitário de Saúde ESF
SANDRA REGINA PAES 3767 Agente Comunitário de Saúde ESF
SANDRA REGINA RIBEIRO 10185 Agente Comunitário de Saúde ESF
SANDRA REGINA ROMERA 10308 Agente Comunitário de Saúde ESF
SANDRA VENTURI 11022 Agente Comunitário de Saúde ESF
SARAY PAULA RIBEIRO 10151 Agente Comunitário de Saúde ESF
SIDELMA APARECIDA GONÇALVES 3370 Agente Comunitário de Saúde ESF
SILMARA APARECIDA DUTRA DE OLIVEIRA 10697 Agente Comunitário de Saúde ESF
SILVANA AMARAL 3071 Agente Comunitário de Saúde ESF
SILVANA PEDROSO 10233 Agente Comunitário de Saúde ESF
SILVANA SOUZA DE SOUZA 10068 Agente Comunitário de Saúde ESF
SIMONE FARIAS MENDES DA LUZ 3314 Agente Comunitário de Saúde ESF
SÔNIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 10019 Agente Comunitário de Saúde ESF
SÔNIA MARIA BITTENCOURT DA CONCEIÇÃO 3893 Agente Comunitário de Saúde ESF
SÔNIA REGINA PETERS 3785 Agente Comunitário de Saúde ESF
STEFANY URBANO GOES 3142 Agente Comunitário de Saúde ESF
STEFANY VALMIRA TEIXEIRA 10785 Agente Comunitário de Saúde ESF
STEPHANNYE FERNANDES DA SILVA 10660 Agente Comunitário de Saúde ESF
SUELI ALAIDE DE SOUZA GOLÇALVES 10970 Agente Comunitário de Saúde ESF
SUSAN KELLY TINOCO 10065 Agente Comunitário de Saúde ESF
TAINARA PADILHA 11024 Agente Comunitário de Saúde ESF
TAIS FARIA 10206 Agente Comunitário de Saúde ESF
TAMIRES VÂNIA DA SILVA 3589 Agente Comunitário de Saúde ESF
TAMYRIS DE C TAVARES DOS SANTOS 3466 Agente Comunitário de Saúde ESF
TANE MARIA NUNES 3317 Agente Comunitário de Saúde ESF
TANIA REGINA SCHAEFER 10424 Agente Comunitário de Saúde ESF
TATIANA DA SILVA 10653 Agente Comunitário de Saúde ESF
THAÍS PEREIRA 10760 Agente Comunitário de Saúde ESF
THAISY DE FREITAS 11019 Agente Comunitário de Saúde ESF
TIAGO FERREIRA DA COSTA 10549 Agente Comunitário de Saúde ESF
TONI MARCIUS KREUSCH 10495 Agente Comunitário de Saúde ESF
VALMIR VALDEMAR JORGE 10475 Agente Comunitário de Saúde ESF
VANESSA CRISTINA FERREIRA BERNARDES 10774 Agente Comunitário de Saúde ESF
VANESSA DE OLIVEIRA POLETTE 10991 Agente Comunitário de Saúde ESF
VANESSA KELLY ARDAYA DE SOUZA 10488 Agente Comunitário de Saúde ESF
VANESSA VALCI POLICARPO DE OLIVEIRA 10945 Agente Comunitário de Saúde ESF
VANESSA VARGAS ALVES 3754 Agente Comunitário de Saúde ESF
VIVIAN PRISCILLA ZIMMERMANN 3791 Agente Comunitário de Saúde ESF
VIVIANE DA SILVA 10252 Agente Comunitário de Saúde ESF
VIVIANE DA SILVA RENAU BENTO 10560 Agente Comunitário de Saúde ESF
VIVIANE MARIA DA COSTA 10886 Agente Comunitário de Saúde ESF
WANEIDE VALDETE DE SOUZA 10878 Agente Comunitário de Saúde ESF
WESLLEY FERREIRA NEVES LIMA 10456 Agente Comunitário de Saúde ESF
WIDISLANE DA SILVA NASCIMENTO 10683 Agente Comunitário de Saúde ESF
WILLIAN DA COSTA BROCKVLED 10476 Agente Comunitário de Saúde ESF
ZILMARE MARIA DE FREITAS TROCATTI 10169 Agente Comunitário de Saúde ESF
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CLAUDIA OURIQUES DE BITTENCOURT 10844 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
DENISE CRISTINA DE SANTANA 10173 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
DENISE ISABEL CASAGRANDE 10319 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
DORIVAN LOPES MORENO 10536 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
FERNANDA CRISTINA DA SILVA 10045 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
GIULIA BELEM LANZARINI 3961 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
ÍRIS MÜLLER 3222 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
IVONE FAUSTINO 10636 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
JAQUELINE MAZUR KARACH 4010 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
LUCIANA OLIVEIRA AZEVEDO ARAUJO 3877 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
NADJA SANO PEREIRA CLEMENTE 3987 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
PABLO BUENO BRAGA 3358 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
RENATA DE SOUZA MARQUES 10988 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
ROSANA DA COSTA BUENO 3292 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
ROSANA FERREIRA DA SILVA 10490 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
ROSIMEIRE CRISTINA BUENO MORAES 10523 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
SILVANA NASCIMENTO DIAS 3476 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
VANESSA CRISTINA FERREIRA BERNARDES 10776 Auxiliar em Saúde Bucal ESF
ABIGAIL KESEDE DA SILVA 10675 Técnico de Enfermagem ESF
ADRIANA DE FATIMA DE MELLO 3216 Técnico de Enfermagem ESF
ADRIANE ARPELAU DE OLIVEIRA 10077 Técnico de Enfermagem ESF
AILSON LENNON SOUSA FIGUEIREDO 10337 Técnico de Enfermagem ESF
ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES 10546 Técnico de Enfermagem ESF
ALEXSANDRA REIS RODRIGUES 10001 Técnico de Enfermagem ESF
ALINE DE LIMA 3101 Técnico de Enfermagem ESF
ALINE SIMONE NUNES ARANDA 10957 Técnico de Enfermagem ESF
ALINE SOUZA DOS SANTOS 3357 Técnico de Enfermagem ESF
AMÉLIA HELENA ZITTER 10885 Técnico de Enfermagem ESF
ANA CLAUDIA LOPES DOS SANTOS 10690 Técnico de Enfermagem ESF
ANA CLEIA LIMA DE OLIVEIRA 10817 Técnico de Enfermagem ESF
ANA DEISE BORTONCELLO VALER 10859 Técnico de Enfermagem ESF
ANA LUCIA CAMILO TOMAZ 3789 Técnico de Enfermagem ESF
ANA LUCIA RIBEIRO 10517 Técnico de Enfermagem ESF
ANA PAULA ALMEIDA RODRIGUES 3834 Técnico de Enfermagem ESF
ANA PAULA SALVADOR MARTINS 3100 Técnico de Enfermagem ESF
ANDREA DO PRADO 3959 Técnico de Enfermagem ESF
ANDRESA DOS SANTOS 10739 Técnico de Enfermagem ESF
ANDRESSA SCHOENAU PREZZI 10374 Técnico de Enfermagem ESF
ANDRIELE TAMIRIS WILBERT 3369 Técnico de Enfermagem ESF
BEATRIZ DE SOUZA CRUZ SANTOS 10583 Técnico de Enfermagem ESF
BIBIANA GASPAR 10805 Técnico de Enfermagem ESF
BRENDA MACHADO 3748 Técnico de Enfermagem ESF
BRUNA SORANSO 10952 Técnico de Enfermagem ESF
CARLA MARISCA 10816 Técnico de Enfermagem ESF
CARLA SAMIRIA PELAES BARBOSA 10557 Técnico de Enfermagem ESF
CARLOS RENATO CARDOSO DA SILVA 10674 Técnico de Enfermagem ESF
CASSIO TITO FERNANDES 10362 Técnico de Enfermagem ESF
CÁTIA JULIANA PIOVESAN 10584 Técnico de Enfermagem ESF
CELIA REGINA CAPONI 10400 Técnico de Enfermagem ESF
CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA E SILVA 10857 Técnico de Enfermagem ESF
CLAUDETE FÁTIMA PEREIRA MARTINHAGO 10563 Técnico de Enfermagem ESF
CLAUDIA ADRIANA ROSA DE ALMEIDA 10381 Técnico de Enfermagem ESF



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1654

NOME DO CANDIDATO INSC CARGO
CLAUDINÉIA MARIA PEGORINI 10958 Técnico de Enfermagem ESF
CLEMENTINO COSTA E SILVA 10972 Técnico de Enfermagem ESF
CLEVERSON CARDOSO DIAS 3782 Técnico de Enfermagem ESF
CRISTIAN EDUARDO MITTAG 3796 Técnico de Enfermagem ESF
DAIANE GORETH DE SOUZA 3841 Técnico de Enfermagem ESF
DAMASIA MARIA PINTO 3038 Técnico de Enfermagem ESF
DANILO JOSÉ SILVA DA SILVA 10703 Técnico de Enfermagem ESF
DAVI KATZ 11002 Técnico de Enfermagem ESF
DENISE MARIA SEBASTIÃO 10679 Técnico de Enfermagem ESF
DIEGO SEMBAY 10755 Técnico de Enfermagem ESF
EDENILCE LANZZARIN 10602 Técnico de Enfermagem ESF
EDNALDO PEDRO VICENTE JUNIOR 10925 Técnico de Enfermagem ESF
ELAINE WILBERT 10623 Técnico de Enfermagem ESF
ELIANA ALVES DE SOUZA 10358 Técnico de Enfermagem ESF
ELIANE MARCELINO 10039 Técnico de Enfermagem ESF
ELIANE TUXEN CUNHA DE SOUZA 10829 Técnico de Enfermagem ESF
ELISANDRA FERREIRA 10630 Técnico de Enfermagem ESF
ELISANDRA MICHALIZEN CAMARGO 3852 Técnico de Enfermagem ESF
EMILY VITORIA CARDOSO TERRES 3240 Técnico de Enfermagem ESF
EURICO RIBEIRO DE RESENDE FILHO 10613 Técnico de Enfermagem ESF
FABIOLA GABRIELE NUNES LOCH 10071 Técnico de Enfermagem ESF
FABRICIA LINDANIR SAGAS LEANDRO 10657 Técnico de Enfermagem ESF
FERNANDA APARECIDA MARTINS 10485 Técnico de Enfermagem ESF
FERNANDA BAUCKI BENASSI VIEIRA 10248 Técnico de Enfermagem ESF
FLAVIA NARCISO FELIZARDO NUNES 3460 Técnico de Enfermagem ESF
FRANCIELI 3741 Técnico de Enfermagem ESF
GEYSA MENDES FELIX DA SILVA 3798 Técnico de Enfermagem ESF
GLAUCIA IRACEMA BARRETO SANTOS 3070 Técnico de Enfermagem ESF
GLAUCIA SILVEIRA DE OLIVEIRA 11015 Técnico de Enfermagem ESF
GRASIELLY MARIA ZANLUCA 10819 Técnico de Enfermagem ESF
GUSTAVO 3967 Técnico de Enfermagem ESF
HELENA APARECIDA MARTINS 10589 Técnico de Enfermagem ESF
HELLEN FONTAO DE MACENA 3880 Técnico de Enfermagem ESF
IGOR JOSE DA SILVA 10465 Técnico de Enfermagem ESF
ISABELA BEATRIZ PISETTA LEISTNER 10072 Técnico de Enfermagem ESF
ISABELLA MAYRA DIAS GOMES 11017 Técnico de Enfermagem ESF
IVONE DE SOUZA 3378 Técnico de Enfermagem ESF
IZABEL BRUSTOLIN GEISEL 3927 Técnico de Enfermagem ESF
IZANETE MIRANDA FREITAS EVANGELISTA 3050 Técnico de Enfermagem ESF
IZIQUIEL JOSÉ DOS SANTOS 10428 Técnico de Enfermagem ESF
JANAINA CARDOSO 10351 Técnico de Enfermagem ESF
JANAÍNA CORDEIRO ORTIZ 10554 Técnico de Enfermagem ESF
JAQUELINE CANDIDA DAS CHAGAS 10956 Técnico de Enfermagem ESF
JAQUICELI GONÇALVES 3978 Técnico de Enfermagem ESF
JESIANI MARIA CALDEIRA 10293 Técnico de Enfermagem ESF
JESSICA FERNANDES BARBOSA NASCIMENTO 3393 Técnico de Enfermagem ESF
JESSICA SANTOS GEMELLI 10148 Técnico de Enfermagem ESF
JOANA DARC DA SILVA 10519 Técnico de Enfermagem ESF
JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO 10815 Técnico de Enfermagem ESF
JONATHAN FRANCISCO ANINHA 10853 Técnico de Enfermagem ESF
JOSELI CARDOSO 10652 Técnico de Enfermagem ESF
JOSIMAR DE MORAIS PEREIRA 10052 Técnico de Enfermagem ESF
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JSEEICA DE ARAUJO 10425 Técnico de Enfermagem ESF
JÚLIA NEUBERG LOPES 10472 Técnico de Enfermagem ESF
JULIANA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA 10280 Técnico de Enfermagem ESF
JULIANA MISSFELDT 3786 Técnico de Enfermagem ESF
JULIMARA RODRIGUES FARIAS 3527 Técnico de Enfermagem ESF
JUNIOR DOS SANTOS VERA 3960 Técnico de Enfermagem ESF
KARIN CRISTINA CORRÊA ALVES 3954 Técnico de Enfermagem ESF
KATHELIN GALM 10720 Técnico de Enfermagem ESF
LAIANI DUTRA SEREJO 10611 Técnico de Enfermagem ESF
LARISSA ESTER DA SILVA RAMOS DE MOURA 10821 Técnico de Enfermagem ESF
LARISSA SOARES DE OLIVEIRA BRAZ 10013 Técnico de Enfermagem ESF
LEANDRO CARDOSO DE SOUZA 11003 Técnico de Enfermagem ESF
LEANDRO DA SILVA LORENZONI 10325 Técnico de Enfermagem ESF
LEANDRO MENTZ 10797 Técnico de Enfermagem ESF
LETICIA APARECIDA CÂNDIDO 3811 Técnico de Enfermagem ESF
LILIANE CELESTINO 10283 Técnico de Enfermagem ESF
LINDANIR MARIA PEREIRA 3462 Técnico de Enfermagem ESF
LIZIANE SACHET 3427 Técnico de Enfermagem ESF
LU BIANCA PAIM DE SÀ PEREIRA 10605 Técnico de Enfermagem ESF
LUAN ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA 10477 Técnico de Enfermagem ESF
LUCIA RIBEIRO 10093 Técnico de Enfermagem ESF
LUCIANAROSA DE JESUS ALVES 10384 Técnico de Enfermagem ESF
LUCIMAR EBERLE 3725 Técnico de Enfermagem ESF
MAGNO PIERRE DA SILVA MACHADO 10794 Técnico de Enfermagem ESF
MARA RUBIA ALVES FLORIANO 10168 Técnico de Enfermagem ESF
MARCELA FERREIRA DE QUEIROZ 3178 Técnico de Enfermagem ESF
MARCIA GABRIELE COSTA 3586 Técnico de Enfermagem ESF
MARCIA HELENA CANALLI 10913 Técnico de Enfermagem ESF
MARCO AURÉLIO RODRIGUES BOHER 4006 Técnico de Enfermagem ESF
MARI APARECIDA VENTURA SILVERIO FELSKY 10908 Técnico de Enfermagem ESF
MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA 10614 Técnico de Enfermagem ESF
MARIA BEATRIZ SEBASTIÃO 10684 Técnico de Enfermagem ESF
MARIA CRISTINA BUBANZ 10661 Técnico de Enfermagem ESF
MARIA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS 10489 Técnico de Enfermagem ESF
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUSA 10986 Técnico de Enfermagem ESF
MARIA DE TANIA RODRIGUES DA SILVA RUSSI 10086 Técnico de Enfermagem ESF
MARIA EDUARDA CAMILO 10075 Técnico de Enfermagem ESF
MARIA ELIZABETH DE OLIVERIA 10036 Técnico de Enfermagem ESF
MARIA STEFANIE DAMASCENO DA SILVA 10312 Técnico de Enfermagem ESF
MARICELIA DA SILVA CABRAL 10592 Técnico de Enfermagem ESF
MARILENE LOURENÇO DA SILVA 3868 Técnico de Enfermagem ESF
MARINA DE FÁTIMA NUNES FOGAÇA 3565 Técnico de Enfermagem ESF
MARISE MACHADO 10459 Técnico de Enfermagem ESF
MARLI ARAUJO CARDOSO 10872 Técnico de Enfermagem ESF
MARLY RIBEIRO DOS SANTOS 3985 Técnico de Enfermagem ESF
MARTA CAMELO VALENTE 3546 Técnico de Enfermagem ESF
MEDIATRIZ DE MORAES EHLERS 10891 Técnico de Enfermagem ESF
MICHELI VIEGAS DE FREITAS 3047 Técnico de Enfermagem ESF
MIKELY VIEIRA 10211 Técnico de Enfermagem ESF
MIQUELANGELO VIEIRA BRAGA 10979 Técnico de Enfermagem ESF
MORGANA REGINA STEUDEL 10823 Técnico de Enfermagem ESF
NAIARA GOMES CORREA DE OLIVEIRA 10494 Técnico de Enfermagem ESF
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NAIRA MARIA BIZARRO 10410 Técnico de Enfermagem ESF
NARA ROSE DA SILVA 3062 Técnico de Enfermagem ESF
NELCI CUSTÓDIO MACIEL 3778 Técnico de Enfermagem ESF
NIZIA DA SILVA NASCIMENTO 10997 Técnico de Enfermagem ESF
PATRICIA LIPE BRANDES 3322 Técnico de Enfermagem ESF
PATRICIA PEREIRA DA SILVA 10165 Técnico de Enfermagem ESF
PAULO SANTOS ABREU 10442 Técnico de Enfermagem ESF
PRISCILA ALVES 10255 Técnico de Enfermagem ESF
PRISCILA DE ALMEIDA MATOS 10267 Técnico de Enfermagem ESF
QUELEN CRISTIANE DE OLIVEIRA PERES 10608 Técnico de Enfermagem ESF
RAFAEL DAS NEVES 10147 Técnico de Enfermagem ESF
RAFAELA CAROLINA PRADO DOS SANTOS 10978 Técnico de Enfermagem ESF
RAINILDA BOLL DOS SANTOS 10414 Técnico de Enfermagem ESF
RAQUEL ALMEIDA DE JESUS SANTANA 10633 Técnico de Enfermagem ESF
RAY GONCALVES CARNEIRO 10260 Técnico de Enfermagem ESF
REGILANE CHRISTIAN DOS SANTOS XAVIER 3609 Técnico de Enfermagem ESF
REGINA RAIMUNDO 10357 Técnico de Enfermagem ESF
RENILDA DOS PASSOS CESTREM 10983 Técnico de Enfermagem ESF
RIANA VIEIRA CIPRIANO 3366 Técnico de Enfermagem ESF
RITIELE CAMARGO PERES 10680 Técnico de Enfermagem ESF
ROBSON MOREIRA LOPES 10395 Técnico de Enfermagem ESF
ROBSON PALHANO 3482 Técnico de Enfermagem ESF
RONIERE SILVA SOUSA 10681 Técnico de Enfermagem ESF
ROSANGELA DE SOUZA 3540 Técnico de Enfermagem ESF
ROSANGELA DOS SANTOS PEPE 10498 Técnico de Enfermagem ESF
ROSELEIA KIRSCHNER 3483 Técnico de Enfermagem ESF
ROSELI CORREA 10254 Técnico de Enfermagem ESF
ROSELI DE FATIMA PEREIRA FRAGA 3788 Técnico de Enfermagem ESF
ROSIANI DOS SANTOS SEBASTIÃO 10758 Técnico de Enfermagem ESF
ROSIMERE BAIMA DE OLIVEIRA 3866 Técnico de Enfermagem ESF
ROSIMERI APARECIDA SCHEFFER DE MELLO 3941 Técnico de Enfermagem ESF
ROSINEY PEREIRA CITO 10305 Técnico de Enfermagem ESF
SALETE APARECIDA DA ROSA OLIVEIRA 3498 Técnico de Enfermagem ESF
SAMARA CAVALCANTE COSTA MAIA 10432 Técnico de Enfermagem ESF
SAMOEL JEFERSON PRADO 10631 Técnico de Enfermagem ESF
SANDRA ELISA MENDES DE COSTANTINO 3448 Técnico de Enfermagem ESF
SARA DA SILVA OLIVEIRA 10699 Técnico de Enfermagem ESF
SCHERON BOEIRA RODRIGUES BARTH 3578 Técnico de Enfermagem ESF
SHAYDA RIBEIRO MOREIRA 3894 Técnico de Enfermagem ESF
SILVANA DO AMARAL 3068 Técnico de Enfermagem ESF
SILVANA SOARES SEER 10929 Técnico de Enfermagem ESF
SILVIA REGINA STOCCO DA CRUZ 10587 Técnico de Enfermagem ESF
SIMONI CRISTINA BATISTA DOS SANTOS 10300 Técnico de Enfermagem ESF
SOLANGE APARECIDA RAMOS GONÇALVES DA 
SILVA 10058 Técnico de Enfermagem ESF

STELA VIEIRA 3337 Técnico de Enfermagem ESF
SUZANA BORBA 3095 Técnico de Enfermagem ESF
TACIANE CRISTINA BORGES 10205 Técnico de Enfermagem ESF
TAINARA BRAUN 10018 Técnico de Enfermagem ESF
TAIS ELISABETE SILVEIRA 10346 Técnico de Enfermagem ESF
TAIZA LIAMARA BIAZUS DA SILVA 10503 Técnico de Enfermagem ESF
TAMIRES VANIA DA SILVA 10364 Técnico de Enfermagem ESF
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TÂNIA REGINA SCHMITT 10984 Técnico de Enfermagem ESF
TATIANA APARECIDA DA SILVA DE MACEDO 10163 Técnico de Enfermagem ESF
TATIANE ALVES PEDROSO 10756 Técnico de Enfermagem ESF
TAYNARA LUIZA GOEDERT DE SOUZA 10327 Técnico de Enfermagem ESF
THAINA HEIDRICH CARVALHO 10969 Técnico de Enfermagem ESF
THÂNIA MARA DE AZEVEDO NABARRO 10112 Técnico de Enfermagem ESF
TIAGO CARDOSO CALEGARO 10933 Técnico de Enfermagem ESF
VALDAIR ALVES PEREIRA JÚNIOR 10693 Técnico de Enfermagem ESF
VALDIANE MARIA MELO LIMA RODRIGUES 3752 Técnico de Enfermagem ESF
VALDO SCHARFF JUNIOR 10982 Técnico de Enfermagem ESF
VALQUÍRIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NICOLAU 10597 Técnico de Enfermagem ESF
VANESSA VALCI POLICARPO DE OLIVEIRA 10944 Técnico de Enfermagem ESF
VANIA MENDES DE BORBA 3844 Técnico de Enfermagem ESF
VANILA RODRIGUES FOGAÇA 3331 Técnico de Enfermagem ESF
VITORIA DIAS CORRÊA 10117 Técnico de Enfermagem ESF
ANGELITA RITA DA SILVA WILBERT 10547 Técnico em Saúde Bucal ESF
BEATRIZ DE SOUZA CRUZ SANTOS 3214 Técnico em Saúde Bucal ESF
DANIELLE CARDOSO PIFFERO 10792 Técnico em Saúde Bucal ESF
DJULLY SUELLEN FONSECA LEMES ROSSI 10610 Técnico em Saúde Bucal ESF
FRANCIÉLI APARECIDA FERREIRA 10827 Técnico em Saúde Bucal ESF
IZABEL CRISTINA PIRES 10149 Técnico em Saúde Bucal ESF
JAINE DE CAMARGO BUENO 10531 Técnico em Saúde Bucal ESF
LUZIA MORI CORRÊA SOARES 3935 Técnico em Saúde Bucal ESF
SIMONE NASCIMENTO DIAS DA COSTA 10062 Técnico em Saúde Bucal ESF
TEOLIDES PIRES DE LIMA 10083 Técnico em Saúde Bucal ESF
ADRIANA MARCONDES SANTOS 3461 Enfermeiro ESF
ADRIANA TEIXEIRA FORTES 10807 Enfermeiro ESF
ADRIANE LIPKA 3326 Enfermeiro ESF
ADRIANO LUIZ FLORES 10291 Enfermeiro ESF
ADRIANO MENDES SOARES ARAÚJO 3969 Enfermeiro ESF
ADRINA RODRIGUES LINO ECKERT 3733 Enfermeiro ESF
AILE GENOVEVA LUNARDI 3677 Enfermeiro ESF
ALESSANDRA SCHMIDT 3667 Enfermeiro ESF
ALINE AXT VIEIRA HENKE 10511 Enfermeiro ESF
ALINE SYPRIANY 10197 Enfermeiro ESF
ALINNE ABREU LEITE NEPOMUCENO 10569 Enfermeiro ESF
ANA KAROLINE ARAUJO COSTA 10070 Enfermeiro ESF
ANA PAULA DA CUNHA 10573 Enfermeiro ESF
ANA PAULA DE JESUS TORRES 3795 Enfermeiro ESF
ANA PAULA GARCIA DE LIMA 11039 Enfermeiro ESF
ANA SANDRA DOS SANTOS 10974 Enfermeiro ESF
ANDREA TAQUES 3072 Enfermeiro ESF
ANDRESSA BUENO GARCIA 3746 Enfermeiro ESF
ANDRESSA FUZAO PEREIRA 10612 Enfermeiro ESF
ANDRESSA RIBEIRO 10650 Enfermeiro ESF
ANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEPE 10133 Enfermeiro ESF
ANIARA RODRIGUES MARQUES 10761 Enfermeiro ESF
ANTERO CLAITON VARELA 10455 Enfermeiro ESF
ANTONIO DONIZETE GONÇALVES 10781 Enfermeiro ESF
ARIELLE OLIVEIRA NUNES SACILOTTO 3955 Enfermeiro ESF
ATHOS DILLAN GOMES SILVA 10752 Enfermeiro ESF
BARBARA NERY DA SILVA 3363 Enfermeiro ESF



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1658

NOME DO CANDIDATO INSC CARGO
BEATRIZ TERESA DE CRISTO 10385 Enfermeiro ESF
BIANCA DA SILVA 3199 Enfermeiro ESF
BIANCA THOMÉ 3690 Enfermeiro ESF
BRUNA FONTANA 3737 Enfermeiro ESF
BRUNA LIRA SANTOS RIBEIRO 10146 Enfermeiro ESF
BRUNA LUIZA FERRAZ GERENT 10486 Enfermeiro ESF
BRUNA MARTINA 3779 Enfermeiro ESF
BRUNA NÁGILLA COELHO LEMOS 10433 Enfermeiro ESF
CAMILA DE ANDRADE FREDO 10153 Enfermeiro ESF
CAMILA FERNANDA DA SILVA MENDONÇA 10397 Enfermeiro ESF
CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA 10307 Enfermeiro ESF
CARLA HELOISA LEITE GOMES 10186 Enfermeiro ESF
CARLA JANAINA INÁCIO 3078 Enfermeiro ESF
CARLIANA BRAGA DE JESUS 3421 Enfermeiro ESF
CAROLINA APURINÃ DA SILVA ASSIS 11037 Enfermeiro ESF
CAROLINE DA SILVA GOMES 3983 Enfermeiro ESF
CAROLINE STEPHANIE BASTOS ALVES 11026 Enfermeiro ESF
CATHARINE SILVA DE SOUZA 10449 Enfermeiro ESF
CLAUDIMAR CARLOS DALPIAZ 10938 Enfermeiro ESF
CLAUDINARA LÚCIA SEPP TONET 10713 Enfermeiro ESF
CRENILDA CANDIDO DA SILVA 3989 Enfermeiro ESF
DANIELA CASSOL MARINO 11007 Enfermeiro ESF
DANIELA MARIA DE SOUZA LUCOLI 10234 Enfermeiro ESF
DANIELA SALOMÃO FERREIRA 10617 Enfermeiro ESF
DANIELA VINOTTI FERREIRA 10171 Enfermeiro ESF
DAVID DA SILVA CUNHA 10888 Enfermeiro ESF
DAYANE PIRES REIS GACEMA 3574 Enfermeiro ESF
DEBORA CABRAL RAMOS VIEIRA 3848 Enfermeiro ESF
DÉBORA IVANY DA SILVA 3595 Enfermeiro ESF
DEISE ALVES BAIRROS 10906 Enfermeiro ESF
DENIA DE SOUZA SENA 10897 Enfermeiro ESF
DEUZENI AMORIM DE OLIVEIRA 10901 Enfermeiro ESF
DILANDRE DE FATIMA LANÇANA 10285 Enfermeiro ESF
DIONE FACCIN 10527 Enfermeiro ESF
EDILEIA BARBOSA DA SILVA FARIAS 10375 Enfermeiro ESF
EDIMÉIA DA CONCEIÇÃO CRUZ 10570 Enfermeiro ESF
EDNEIDE GUEDES DE MORAIS 3084 Enfermeiro ESF
EDUARDA DE SOUZA BOING 3865 Enfermeiro ESF
EDUARDO SCHRAMM DE FREITAS 3255 Enfermeiro ESF
ELAINE MARIA BANDEIRA 10518 Enfermeiro ESF
ELAINE THAIS STAKOWSKI GONCALVES 10145 Enfermeiro ESF
ELAYNE ASSINK GALINDO 10874 Enfermeiro ESF
ELIANE DE OLIVEIRA MIYASHIRO 3201 Enfermeiro ESF
ELIDEBORA DE JESUS BISPO RIBEIRO DE LIMA 3373 Enfermeiro ESF
ELIZABETH DO SOCORRO PEREIRA TAVARES 
PERSIKE 10427 Enfermeiro ESF

ELVIS DAMASCENO DE CARVALHO 3593 Enfermeiro ESF
EMILENE FREITAS DA COSTA CABEZUDO 10790 Enfermeiro ESF
EMMANUEL SANTOS TORRES 3982 Enfermeiro ESF
EUNICE DE FREITAS ISRAEL 3570 Enfermeiro ESF
EUNICE LAURINDA DA SILVA ABELARDINO 3687 Enfermeiro ESF
EVANIZIA DE LIMA DA SILVA 10600 Enfermeiro ESF



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1659

NOME DO CANDIDATO INSC CARGO
FABIA LUIZA SESTREM 3772 Enfermeiro ESF
FABIANA CESAR OLIVEIRA 11001 Enfermeiro ESF
FABIANA DA CUNHA 3529 Enfermeiro ESF
FABIANA DE POLO DE ALMEIDA BARROS 10912 Enfermeiro ESF
FABIOLA FERNANDES 3765 Enfermeiro ESF
FABRICIA RONCONI DE ARRUDA 10596 Enfermeiro ESF
FABRICIO RAMOS PINTO 10506 Enfermeiro ESF
FELIPE GABRIEL BATISTA JAGUARIVEL 10889 Enfermeiro ESF
FERNANDA DA SILVA SOUZA 3850 Enfermeiro ESF
FERNANDA DE OLIVEIRA MAROFISKI 10245 Enfermeiro ESF
FILIPE PRADO DO NASCIMENTO 10539 Enfermeiro ESF
FRANCIANE SCHEREN 10578 Enfermeiro ESF
FRANCIELI GOULART DA ROSA 10299 Enfermeiro ESF
FRANCIELLE AMORIM 10035 Enfermeiro ESF
FRANCINE RAFAELA KUHNEN 10828 Enfermeiro ESF
FRANCISCO BARBOSA DE QUEIROZ JUNIOR 10223 Enfermeiro ESF
GABRIEL PELISSARI CONSTANTE 10388 Enfermeiro ESF
GABRIELA REGINA VILVERT 10864 Enfermeiro ESF
GABRIELA ROLIM FEKSA 10156 Enfermeiro ESF
GABRIELI LOURDES TREVELIN 3939 Enfermeiro ESF
GABRIELLA CRISTINA STAUT 3399 Enfermeiro ESF
GENILBERLANDES PEREIRA DO VALE 3122 Enfermeiro ESF
GEORGIA THAÍS LEAL 4002 Enfermeiro ESF
GEOVANA SAMUEL OLIVEIRA 10262 Enfermeiro ESF
GEOVANE DOS SANTOS PEREIRA 10499 Enfermeiro ESF
GESSICA LOPES RNAGEL 3981 Enfermeiro ESF
GILLIANNY MARTINS NUNES 3753 Enfermeiro ESF
GLEBER FABIANO PIRES SILVEIRA 3732 Enfermeiro ESF
GRACIELE DA SILVA ARAÚJO MENDES 3950 Enfermeiro ESF
GRAZIELE MELLO SATURNINO DE MATOS 3024 Enfermeiro ESF
GREICE KELY DA SILVA CARDOSO 10998 Enfermeiro ESF
HELENA DOS SANTOS SOARES 10750 Enfermeiro ESF
HEMERSON HENRIQUE CORSO DA ROSA 10365 Enfermeiro ESF
HEMILLY CAROLINE DA SILVA PAIXAO 10496 Enfermeiro ESF
HILTON LUÍS LOPES DE LOPES 3703 Enfermeiro ESF
HIRVAYNE KLISMAN DE ALMEIDA LIMA 10621 Enfermeiro ESF
ISABELA RENATA SILVA DE CARVALHO 10860 Enfermeiro ESF
ISABELLE CAROLYNE DA CUNHA PEREIRA 3043 Enfermeiro ESF
JACI PEREIRA FRAGA 10734 Enfermeiro ESF
JACIRA NARUÊ ANTUNES DE CASTRO 3080 Enfermeiro ESF
JANAINA GABRIELA VIEIRA DA SILVA 10833 Enfermeiro ESF
JANAINA NESPOLO DOS SANTOS 10345 Enfermeiro ESF
JANAINA SANTIAGO COSTA LIMA 3709 Enfermeiro ESF
JANETE FERREIRA DA CRUZ DE OLIVEIRA 10831 Enfermeiro ESF
JESSICA MARIAH PEREIRA DOS SANTOS 3836 Enfermeiro ESF
JHONNATHAN ARAUJO FERNADNES 10745 Enfermeiro ESF
JORDÂNIA TORRES DE ALENCAR VILAR 10402 Enfermeiro ESF
JOSIE MÜLLER BEHENCK 10714 Enfermeiro ESF
JULIA RODRIGUES CORDEIRO GIACOMELLI 10344 Enfermeiro ESF
JULIANA DOS SANTOS MAÇANEIRO 10342 Enfermeiro ESF
JULIANA ESPERANDIO 10371 Enfermeiro ESF
JUNIELSON BRITO DA COSTA 10900 Enfermeiro ESF
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KAREN THAIZA DO VALLE PENHA 3613 Enfermeiro ESF
KAROLINE DA ROSA 3347 Enfermeiro ESF
KAROLINE NOEMIA LAMIM PEREIRA 3126 Enfermeiro ESF
KATIA RUFINO DA CRUZ 3239 Enfermeiro ESF
KEILA DANIELLE BAUER CRUZ 10026 Enfermeiro ESF
KELLY CRISTIANE SANTOS 10911 Enfermeiro ESF
KETLIN SILVEIRA 3182 Enfermeiro ESF
KISIA KELLY FERREIRA ROSA 10439 Enfermeiro ESF
LEILSON SANTOS SILVA 11029 Enfermeiro ESF
LETICIA CRISTINA DOS SANTOS 10936 Enfermeiro ESF
LETÍCIA PAULA DE JESUS DA SILVA 10643 Enfermeiro ESF
LETICIA PEREIRA ZIEGLER 3445 Enfermeiro ESF
LISIANE CORNELY KATZ 10235 Enfermeiro ESF
LIZE MONDADORI ZAQUERA BORGES 3861 Enfermeiro ESF
LIZENA ERMELINDA CESCON PELEGRINI DOS 
SANTOS 3734 Enfermeiro ESF

LUANI SELVINO 10603 Enfermeiro ESF
LUCAS ANTUNES 10431 Enfermeiro ESF
LUCAS SILVA COSTA 10846 Enfermeiro ESF
LUIS ANDRIEL POHLMANN MENDES 3481 Enfermeiro ESF
LUIZ EDUARDO WEIMER 10002 Enfermeiro ESF
LUIZ PAULO DA SILVA PAZINI 10363 Enfermeiro ESF
MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA 3692 Enfermeiro ESF
MÁRCIO VANDRO MACHADO 10423 Enfermeiro ESF
MARIA ALICE SIQUEIRA DE OLIVEIRA DA SILVA 3673 Enfermeiro ESF
MARIA APARECIDA DA SILVA 3138 Enfermeiro ESF
MARIA APARECIDA FURTADO BURG 10818 Enfermeiro ESF
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUSA 10981 Enfermeiro ESF
MARIA DA NATIVIDADE SOUSA BURATTO 3839 Enfermeiro ESF
MARIA EDUARDA FUGAZZA BERNARDES 10540 Enfermeiro ESF
MARIA EDUARDA SPERLING DA SILVA CARDOSO 10835 Enfermeiro ESF
MARIA JOSÉ DA PAIXÃO 11012 Enfermeiro ESF
MARIANA JAMBERSI 3953 Enfermeiro ESF
MARIANA MENDES 10939 Enfermeiro ESF
MARIANE CAROLINA VIEIRA BARBOSA 10276 Enfermeiro ESF
MARIANE MAIARA BECKER 3496 Enfermeiro ESF
MARIELE MARIA KOWALSKI CASTANHO 10949 Enfermeiro ESF
MARILZA SILVA DE OLIVEIRA 10619 Enfermeiro ESF
MARINA BARBIER SANTOS 10836 Enfermeiro ESF
MARINETE DA SILVA PEREIRA DE MORAIS 10224 Enfermeiro ESF
MARLISE WENTZ DE FREITAS 10412 Enfermeiro ESF
MARTA GABRIELE PIRES DA ROSA SCHMEN 10909 Enfermeiro ESF
MARTA ROSA DE LACERDA SANTOS 3621 Enfermeiro ESF
MAYARA ALEXANDRE DE ARAÚJO ALVES 3248 Enfermeiro ESF
MAYARA CRISTINA MICHELON MACHADO 10042 Enfermeiro ESF
MAYRA REGINA RODRIGUES DE SOUZA 11025 Enfermeiro ESF
MICHELE HOLZAPFEL MORENO 10491 Enfermeiro ESF
MICHELLY IAVORSKI 10322 Enfermeiro ESF
MIKELI KELM SOARES DE SANTANA 3674 Enfermeiro ESF
MILENE NEGRI REISER 10588 Enfermeiro ESF
MILTON RICARDO VIQUIATO 3311 Enfermeiro ESF
MÔNICA HELEN BARACY GAUTO BURGONOVO 3257 Enfermeiro ESF
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MONIQUE DOS SANTOS RIBEIRO 10059 Enfermeiro ESF
MONIQUE STEFANIA ROSA PONADT BORGES 10659 Enfermeiro ESF
MURILLO MANDU 10645 Enfermeiro ESF
NATALY MARIE MONTEIRO RODRIGUEZ 10301 Enfermeiro ESF
NAYARA CARVAHO SILVA 10951 Enfermeiro ESF
NAYARA SOUZA SANTOS 10834 Enfermeiro ESF
NEUCI RODRIGUES 10555 Enfermeiro ESF
NIVEA MARIA GALUCIO CARDOSO 3726 Enfermeiro ESF
NIVIA MARIA FERREIRA DO CARMO 10751 Enfermeiro ESF
ODETE MARIA DEITÓS 10870 Enfermeiro ESF
PÂMELA ANDRESSA ALVES RAMOS PEREIRA 10804 Enfermeiro ESF
PÂMELA LUCCHINO PERATELLI 10382 Enfermeiro ESF
PAOLA BONILHA DE CAMPOS 3430 Enfermeiro ESF
PAOLA SILVEIRA MACEDO 10795 Enfermeiro ESF
PATRICIA BECKER KRAMMER 3387 Enfermeiro ESF
PATRICIA DE MELLO BITTENCOURT 10618 Enfermeiro ESF
PATRICIA FAUSTINA LIMEIRA DE BARROS 10718 Enfermeiro ESF
PATRÍCIA LOLATO 10662 Enfermeiro ESF
PAULA MARIANA SOARES VARGAS 3423 Enfermeiro ESF
PRISCILA DORNELES DE ANDRADE 10411 Enfermeiro ESF
PRISCILLA MARIA MALAGHINI FARINA 10526 Enfermeiro ESF
REBECA SARTINI COIMBRA 10977 Enfermeiro ESF
REJANY MENDES VIEIRA 10054 Enfermeiro ESF
RENATO GALVAO LIMA FILHO 11020 Enfermeiro ESF
ROBERTA CRISTINA ROCHA 11005 Enfermeiro ESF
ROBERVAL ADRIANO 10092 Enfermeiro ESF
ROBINSON VINICIUS TEIXEIRA 3494 Enfermeiro ESF
ROSIVALDO PEREIRA JUNIOR 11018 Enfermeiro ESF
ROSIVANA BORGES DA SILVA 10772 Enfermeiro ESF
ROSYLANGE DO NASCIMENTO 3491 Enfermeiro ESF
SABRINA ELLEN DE PAULA 10915 Enfermeiro ESF
SABRINA RODRIGUES SACKIS 10347 Enfermeiro ESF
SAMAIA ÉLKANA DE SOUZA RODRIGUES 10919 Enfermeiro ESF
SÂMELA CRISTINA RODRIGUES 11030 Enfermeiro ESF
SAMIA GUILHERME DE SALES 3882 Enfermeiro ESF
SANDRO CARVALHO DANTAS 10247 Enfermeiro ESF
SARAH CRISTINA FIALHO RODRIGUES DIAS 10814 Enfermeiro ESF
SCHEILA BAGGIO DA SILVA 3032 Enfermeiro ESF
SENDIE BARBOSA DE LIMA 10463 Enfermeiro ESF
SERGIO LUIZ BONASSA 10505 Enfermeiro ESF
SEURA ELISABETHE DA SILVA 10898 Enfermeiro ESF
SEVERINA OZUNA PEREIRA LISBOA 3218 Enfermeiro ESF
SHEILA JAQUELINE DA SILVA ALMEIDA 10091 Enfermeiro ESF
SILVANA ADRIANO FRANCEZ 10728 Enfermeiro ESF
SIMONE BAQUETA DE ALMEIDA 10594 Enfermeiro ESF
SOLANGE APARECIDA DE LIMA 3328 Enfermeiro ESF
STELLA DE FREITAS SILVA 10565 Enfermeiro ESF
SUELAINE LUCENA DA SILVA 10551 Enfermeiro ESF
SUELI DE LIMA FREITAG 10839 Enfermeiro ESF
SUHAMY PEREIRA PALMA 10225 Enfermeiro ESF
SUZANA DORLY ECCEL 3937 Enfermeiro ESF
SUZANA PATRICIA DOS SANTOS 3968 Enfermeiro ESF
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TAINÁ APARECIDA DE MATOS 10080 Enfermeiro ESF
TALYTA DE ABREU PONTELO 3327 Enfermeiro ESF
TATIANA CIESLAK 3587 Enfermeiro ESF
TATIANA CRIS PEREIRA ZANGHELINI 3706 Enfermeiro ESF
TAUANA BUENO DE QUADROS DA SILVA 10658 Enfermeiro ESF
THAÍSA MARQUES PROPODOSKI VIEIRA 10533 Enfermeiro ESF
THAMIRIS ALESSANDRA FARIAS LOBATO 10736 Enfermeiro ESF
THATIANE COINETE MOREIRA LOPES 10102 Enfermeiro ESF
THIAGO CHRISTIAN DA SILVA 10111 Enfermeiro ESF
THOBYAS ITAMAR TOMASI 10691 Enfermeiro ESF
VALDETE CECÍLIA REZINI 3869 Enfermeiro ESF
VALESKA CAMANHO CAMPOS DE SOUZA 10020 Enfermeiro ESF
VANESSA APARECIDA INOCÊNCIA 3770 Enfermeiro ESF
VANESSA MONTAGNA LUEDERS 10429 Enfermeiro ESF
VANESSA TAININI PEREIRA BRILHANTE 10716 Enfermeiro ESF
VÂNIA ANA SILVEIRA MUNIZ 10580 Enfermeiro ESF
VANIELE ABREU DA SILVA 10528 Enfermeiro ESF
VINÍCIUS EDUARDO ALVES URMANN 10187 Enfermeiro ESF
VINICIUS NUNES RABELO FERREIRA PINHO 10852 Enfermeiro ESF
WENDDER OLIVEIRA SOARES 10101 Enfermeiro ESF
WILSON DE SOUZA 3465 Enfermeiro ESF
WILSON DE SOUZA 10398 Enfermeiro ESF
ALINE KAREN SONDA 3940 Médico Clínico Geral ESF
ANA PAULA MAIA TOVAR GAMBATO 3167 Médico Clínico Geral ESF
ANTONIO EDERVALDO PEREIRA DE SOUSA 10240 Médico Clínico Geral ESF
BRAULINO ALEXANDRE CARMES 10994 Médico Clínico Geral ESF
EMANUELLE GREGOLIN 10637 Médico Clínico Geral ESF
ERISTARTTI ENER RAIAN VALERIO 10598 Médico Clínico Geral ESF
GABRIELA BORSARI 3787 Médico Clínico Geral ESF
GINO FABIANO ALQUINI 3928 Médico Clínico Geral ESF
HERMES FERREIRA GUEDES 3522 Médico Clínico Geral ESF
ISAAC LENER LAGES SOARES 3849 Médico Clínico Geral ESF
JORGE OBERHOFER CHAMMAS 3997 Médico Clínico Geral ESF
LAÍS LOTH 3054 Médico Clínico Geral ESF
LOUISE BRUNS WILLRICH 3966 Médico Clínico Geral ESF
LUCAS WIPPEL 10159 Médico Clínico Geral ESF
LUCÉLIO HENNING JUNIOR 10947 Médico Clínico Geral ESF
MANOEL VICTOR FERREIRA SILVA 10324 Médico Clínico Geral ESF
MARIA ELIZA MULLER SCHARF 3431 Médico Clínico Geral ESF
MARIANA GIORDANI 10777 Médico Clínico Geral ESF
MARTIN IRION ALMEIDA 3936 Médico Clínico Geral ESF
MILDRED DANIA RAMOS GONZALEZ DOS SANTOS 3229 Médico Clínico Geral ESF
OSCAR FABIO LOPEZ DAVALOS 3723 Médico Clínico Geral ESF
PATRICIA DE RESENDE OBERHOFER CHAMMAS 3996 Médico Clínico Geral ESF
RODRIGO BRAZ HINNIG 3784 Médico Clínico Geral ESF
ROSEMARY ALVES DE ALMEIDA 3804 Médico Clínico Geral ESF
THIAGO DE MELLO TAVARES 3313 Médico Clínico Geral ESF
VALÉRIA PANIGADA 10801 Médico Clínico Geral ESF

CANDIDATOS QUE SOLICITARAM CONCORRÊNCIA NAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - DEFERIDOS



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1663

NOME INSC EMPREGO PÚBLICO

ARLETE MARIA RODRIGUES 10377 Servente Merendeira ESF
ELIZETE SKAKUM 10890 Agente Comunitário de Saúde ESF
GIDEONE DANIEL LIMA 10063 Servente Merendeira ESF
JACI PEREIRA FRAGA 10734 Enfermeiro ESF

CANDIDATOS QUE SOLICITARAM ATENDIMENTO ESPECIAL - DEFERIDOS

NOME INSC EMPREGO PÚBLICO
GIDEONE DANIEL LIMA 10063 Servente Merendeira ESF
JULIANA ESPERANDIO 10371 Enfermeiro ESF
LISIANE CORNELY KATZ 10235 Enfermeiro ESF
MIRIAM ALEXANDRA MARTINS DA SILVA 10902 Servente Merendeira ESF
VERA LUCIA ARAUJO DE ANDRADE 10999 Servente Merendeira ESF

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.

Penha, 20 de outubro de 2022.

Aquiles José Schneider da Costa
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - PMP
Publicação Nº 4264596

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E1CFE72D1C34745E104CD4EBC5C939459F861974
MUNICÍPIO DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - PMP

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Playground infantil para implantação em praças públicas no Município atendendo 
requisição ao compras nº 622/2022 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, anexa ao Processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo.

Início de Entrega das Propostas: 20/10/2022 às 15h.
Término do Recebimento das Propostas: 04/11/2022 às 13:25h.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 04/11/2022 às 13:30h.

Coordenação do Processo: Pregoeira Rovena Rosa Prestini.

O inteiro teor deste Edital e de seus anexos encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Penha, e no site 
www.penha.sc.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Administração, à Rua Nilo Anastácio Vieira, 3, Centro – 
Penha/SC, ou através do fone (47) 3345-3428. Horário de atendimento: das 12h às 18h.

Penha/SC, 20 de outubro de 2022.
Luiz Eduardo Bueno
Secretário de Administração e Fazenda

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 - PMP
Publicação Nº 4264778

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B31DDB73408A3287BEBC1E0D16CE676D6917B115
MUNICÍPIO DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 - PMP

Objeto: Registro de Preços visando a futura contratação de empresa especializada em reparos de calçamento atendendo as demandas da 
Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Penha/SC, conforme requisição ao compras nº 595/2022, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no edital e Termo de Referência.

Abertura do Processo e Entrega de Envelopes: 04/11/2022 às 14:00h, na Sala do Empreendedor do Município de Penha, situada na Rua Nilo 
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Anastácio Vieira, nº. 180, Centro, Penha/SC.

Coordenação do Processo: Vanessa Andrea da Silva e equipe de apoio.

O inteiro teor deste Edital e de seus anexos encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Penha, e no site 
www.penha.sc.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Administração, à Rua Nilo Anastácio Vieira, 3, Centro – 
Penha/SC, ou através do fone (47) 3345-3428. Horário de atendimento: das 12h às 18h.

Penha/SC, 20 de outubro de 2022.

Luiz Eduardo Bueno
Secretário de Administração e Fazenda

Câmara muniCiPal

INEXIGIBILIDADE Nº 23 - HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 4264383

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 728485BBA926D23DC382A334E32C5EDB9E5FE813
PROCESSO 26/2022
INEXIGIBILIDADE 23/2022
OBJETO: INSCRIÇÃO NO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES NA FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E A CORRETA IMPLANTA-
ÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS
CONTRATADA: INSTITUTO PLENUM BRASIL

VALOR. GLOBAL: R$ 1.780,00
728485BBA926D23DC382A334E32C5EDB9E5FE813
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Peritiba

Prefeitura

DECRETO 219/2022
Publicação Nº 4263059

DECRETO Nº 219/2022

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito do Município de Peritiba, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e es-
pecialmente pela Lei Orgânica do Município de PERITIBA e autorização contida na Lei Municipal nº 2.254/2021 de 01 de dezembro de 2021;

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 661.760,00 (seiscentos e sessenta e um mil, sete-
centos e sessenta mil reais) para as seguintes dotações orçamentárias:

4000 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND., COM. E MEIO AMBIENTE
4001 – Departamento de Agricultura
20.606.12.1.7 – Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos
4.4.90.00.00 - 0100 – Aplicações Diretas .................................................. R$ 200.000,00
4.4.90.00.00 - 0428 – Aplicações Diretas .................................................. R$ 461.760,00

Art. 2º Os recursos para cobertura deste Crédito Adicional Suplementar serão provenientes do provável Excesso de Arrecadação por Fontes 
de Recurso Específico:

Fonte 0100 – Recursos Ordinário
Valor: R$ 200.000,00

Fonte 0428 – Transferência de Recursos de Convênio / Governo Federal
Valor: R$ 461.760,00

Total R$ 661.760,00 (seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta mil reais).

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICÍPIO DE PERITIBA - SC., 11 de outubro de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado no Mural de Atos da Prefeitura Municipal de Peritiba em 11 de outubro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO 185/2022 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2022
Publicação Nº 4264893

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
EXTRATO DE CONTRATO

Dados do pelo Processo de Licitação 65/2022 na modalidade de Tomada de Preços nº 10/2022

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e execução de valor do contrato original nº 94/2022 que tem por objeto a contratação de empresa 
do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de pavimentação asfáltica, com fornecimento de material e mão de obra, com-
preendendo; serviços iniciais, asfaltamento, drenagens e sinalizações, sendo:
Item nº 1 - Obra de pavimentação asfáltica de parte da Estrada Rural sentido Peritiba – Alto Bela Vista, seguindo pela Rua Miguel Balduíno 
Boll, em atenção ao e Processo SCC nº 0003174/2022 – SIE, Portaria nº 189/2022, de 11/05/2022 (trecho 01); e
Item nº 2 - Obra de pavimentação asfáltica de parte da Estrada Rural sentido Peritiba – Alto Bela Vista, seguindo pela Rua Miguel Balduíno 
Boll, em atenção ao Processo SCC nº 0023187/2021 – SIE, Portaria nº 189/2022, de 11/05/2022 (trecho 02), tudo conforme disposto no 
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Anexo “E” deste Edital.

Dados do Contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2022
Contratada: BRITAX – BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: nº 21.157.133/0001-46
Data de Vigência: 20/10/2022 até 01/06/2023.

Município de Peritiba – SC., em 20 de outubro de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 607/2022
Publicação Nº 4263061

PORTARIA N° 607/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA DE
PESSOA DA FAMÍLIA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, em 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora ERMINDA FRITZEN RIFFEL, ocupante do cargo de CONSELHEIRO TUTELAR, Licença por motivo de doença 
em pessoa da família, no dia 17 de outubro de 2022 no período matutino, conforme atestado médico anexo, conforme atestado médico em 
anexo, em conformidade com art. 106, (Seção IV- DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA) Lei n.º 1223, de 02 de 
dezembro de 1999 - Estatuto Dos Funcionários Públicos Municipais.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 17 de outubro de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
17/outubro/2022.

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA 608/2022
Publicação Nº 4263063

PORTARIA N° 608/2022
CONCEDE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, em 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora NADIA MARIA SCHNEIDER KLEBER, ocupante do cargo de SECRETÁRIO ADJUNTO, Nível CC-5, Afastamento 
Para Tratamento de Saúde, no dia 17 de outubro de 2022 no período vespertino, conforme atestado médico anexo, em conformidade com 
(o art. 101, Seção II- DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Capítulo VII - DAS LICENÇAS) Lei n.º 1223, de 02 de dezembro de 1999 
- Estatuto Dos Funcionários Públicos Municipais.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 18 de outubro de 2022.
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1667

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
18/outubro/2022.

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA 609/2022
Publicação Nº 4263065

PORTARIA N° 609/2022
CONCEDE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, em 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora MARCELLY CRISTINA DEITOS VICINI, ocupante do cargo efetivo de ENFERMEIRA, Grupo 3, Nível 4, Classe “E”, 
Afastamento Para Tratamento de Saúde, no dia 18 de outubro de 2022, conforme atestado médico anexo, em conformidade com (o art. 101, 
Seção II- DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Capítulo VII - DAS LICENÇAS) Lei n.º 1223, de 02 de dezembro de 1999 - Estatuto 
Dos Funcionários Públicos Municipais.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 18 de outubro de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
18/outubro/2022.

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA 610/2022
Publicação Nº 4263066

PORTARIA N° 610/2022
CONCEDE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, em 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a Estagiária ANA CLARA BECHER, Afastamento Para Tratamento de Saúde no dia 18 de outubro de 2022, conforme ates-
tado médico anexo.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 18 de outubro de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
18/outubro/2022

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças
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PORTARIA 611/2022
Publicação Nº 4263105

PORTARIA N° 611/2022
CONCEDE DISPENSA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SERVIDOR MUNICIPAL CONVOCADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Capítulo III, Seção II, Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, de 16 de dezembro de 2009.

Considerando as Certidões expedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Juízo da 9a Zona Eleitoral, dando jus de dois (02) 
dias de dispensa para cada dia convocado a trabalhar nas Eleições 2022.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder dispensa do expediente de trabalho nos dias 17 de outubro no período vespertino, 18 de outubro de 2022 no período 
matutino a servidora PAMILA RIBEIRO SOARES, em virtude de a mesma ter prestado trabalho à Justiça Eleitoral, no 1º turno das eleições 
do ano de 2022, conforme declarações em anexo.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 19 de outubro de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
19/outubro/2022

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA 612/2022
Publicação Nº 4263106

PORTARIA N° 612/2022
CONCEDE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, em 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora JULIANE KATIA SCHUCK, ocupante das funções do cargo de PROFESSOR, Grupo 4, Nível 15, Classe “A”, Afas-
tamento Para Tratamento de Saúde, no dia 19 de outubro de 2022, conforme atestado médico anexo, em conformidade com (o art. 101, 
Seção II- DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Capítulo VII - DAS LICENÇAS) Lei n.º 1223, de 02 de dezembro de 1999 - Estatuto 
Dos Funcionários Públicos Municipais.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 19 de outubro de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
19/outubro/2022.

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças
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PORTARIA 613/2022
Publicação Nº 4263107

PORTARIA N° 613/2022
CONCEDE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, em 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora SUZIMAR VALTER, ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, Grupo 2, Nível 5, Classe “E”, Afasta-
mento Para Tratamento de Saúde, no dia 13 de outubro de 2022, conforme atestado médico anexo, em conformidade com (o art. 101, 
Seção II- DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Capítulo VII - DAS LICENÇAS) Lei n.º 1223, de 02 de dezembro de 1999 - Estatuto 
Dos Funcionários Públicos Municipais.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 19 de outubro de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
19/outubro/2022.

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA 614/2022
Publicação Nº 4263110

PORTARIA N° 614/2022
CONCEDE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, em 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora SANDRA NISSOLA FINGER, ocupante das funções do cargo de SERVENTE DE SERVIÇOS INTERNOS, Grupo 1, 
Nível 1, Classe "A", Afastamento Para Tratamento de Saúde, nos dias 19 a 21 de outubro de 2022, conforme atestado médico anexo, em 
conformidade com (o art. 101, Seção II- DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Capítulo VII - DAS LICENÇAS) Lei n.º 1223, de 02 de 
dezembro de 1999 - Estatuto Dos Funcionários Públicos Municipais.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 19 de outubro de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
19/outubro/2022.

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças
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PORTARIA 615/2022
Publicação Nº 4263111

PORTARIA N° 615/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA DE
PESSOA DA FAMÍLIA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, em 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora JULIANA SECCO, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, Grupo 2, Nível 2, Classe "A", 
Licença por motivo de doença em pessoa da família, no dia 19 de outubro de 2022 no período matutino, conforme atestado médico em 
anexo, em conformidade com art. 106, (Seção IV- DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA) Lei n.º 1223, de 02 de 
dezembro de 1999 - Estatuto Dos Funcionários Públicos Municipais.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 20 de outubro de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
20/outubro/2022.

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA 616/2022
Publicação Nº 4263112

PORTARIA N° 616/2022
CONCEDE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, em 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora JAKELINE BERVIAN, ocupante do cargo efetivo de TELEFONISTA, Grupo 2, Nível 2, Classe "D", Afastamento 
Para Tratamento de Saúde, no dia 19 de outubro de 2022 no período vespertino, conforme atestado médico anexo, em conformidade com 
(o art. 101, Seção II- DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Capítulo VII - DAS LICENÇAS) Lei n.º 1223, de 02 de dezembro de 1999 
- Estatuto Dos Funcionários Públicos Municipais.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 20 de outubro de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
20/outubro/2022.

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2022 - 26º ADITIVO ATA Nº 01/2022
Publicação Nº 4264895

 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2022 
VIGÉSIMO SEXTO ADITIVO À ATA Nº 01/2022 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2021 
 

O Município de Peritiba, inscrito no CNPJ sob nº 
82.815.085/0001-20, situado na Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro, 
Peritiba Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal o Sr. PAULO JOSÉ DEITOS, inscrito no CPF 
sob número 021.966.329-70 no uso das atribuições de seu cargo 
e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Federal nº 3.931/01, e, as demais normas legais aplicáveis, de 
acordo com o resultado da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS nº 51/2021, RESOLVE, registrar o preço da empresa 
POSTO DE ABASTECIMENTO MARALEX LTDA Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 09.155.931/0001-33, com 
sede à Rua do Comércio, s/n, Centro, Peritiba, Santa Catarina, 
89.750-000, neste ato representada pelo seu Representante Legal 
o Senhor SILVÉRIO EDMUNDO BOLL, portador da Carteira de 
Identidade n° 1.141.243 e CPF n° 477.042.929-00, de acordo com 
a classificação por ela alcançada, observadas as condições do 
edital que integra este instrumento de registro e aquelas 
enunciadas nas cláusulas que se seguem: 
 

1. DO OBJETO 
1.1. Aditar o valor do item nº 2 da ata de registro de preços nº 01/2022 que tem 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de combustíveis, para 
veículos, máquinas, equipamentos e implementos pertencentes a frota municipal. 
1.2. Fica aditado o valor do item nº 2 conforme justificativa e comprovantes (39811 
de 10/10/2022 e 39904 de 18/10/2022) apresentados pela contratada e aceitos 
pelo Município, visando à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro 
previsto na lei nº 8.666/93 e no “item 14” da Ata original. 
1.3.  A partir do dia 21/10/2022, o preço por litro passa a ser conforme a tabela 
abaixo: 
 

Item Saldo 
Quant. Und. Especificação dos Itens Marca 

R$ Unt. Antes 
do 

acréscimo/sup
ressão 

% do 
acrésci
mo/sup
ressão 

R$ 
Unt. após o 
acréscimo/
supressão 

R$ total após 
o reajuste 

2 79.004,97 LT 7005 - Óleo Diesel S-500 Bandeira 
Branca 6,81 0,97% 6,88 543.554,19 

Total 543.554,19 

 
1.4. O valor total estimado para o saldo total desta ata é de R$ 543.554,19 
(Quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e 
dezenove centavos). Sendo que o valor aditado é de R$ 5.530,35 (Cinco mil, 
quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos). 
 
2.  DA FISCALIZAÇÃO: 
2.1. Designa o fiscal indicado no Decreto Municipal nº 213/2022 de 04 de outubro 
de 2022, sendo os servidores EDILSON ROBERTO FRAUENDORF, GIOVANI 
TIAGO DAMETTO, IVETE FRANCISCA FINGER, IZABEL CRISTINA 
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BOURSCHEIDT, LUCIANA NILSON, NESTOR JOSÉ BOLL, EDER LUIZ 
KRINDGES e no caso de seu impedimento, os servidores ADEMAR GRAVE, NÁDIA 
TEREZINHA KUHN PIASSA, MARLO DANIEL FINGER para acompanhar e 
fiscalizar o fiel cumprimento da prestação dos serviços, os quais ficarão 
responsáveis pelo encaminhamento da autorização de pagamento junto ao setor 
de contabilidade do Município. 
 
3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
3.1. As demais cláusulas e condições dispostas na ata de registro de preços nº 
01/2022 permanecem inalteradas. 
 
  E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente instrumento lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas 
partes e testemunhas abaixo. 
 
Município de Peritiba – SC., 20 de outubro de 2022. 
 
 

________________________________ 
PAULO JOSÉ DEITOS 

Prefeito Municipal 
 

 
_________________________________________________ 
POSTO DE ABASTECIMENTO MARALEX LTDA  

Contratada 
 

____________________________________ 
CIDIANE PEDRUSSI 

  Testemunha 

____________________________________ 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

Testemunha 
 
 

___________________________________ 
EDER LUIZ KRINDGES 

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
EDILSON ROBERTO FRAUENDORF 

Fiscal do Contrato  
 
 

___________________________________ 
GIOVANI TIAGO DAMETTO 

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
IVETE FRANCISCA FINGER  

Fiscal do Contrato 
 
 

___________________________________ 
IZABEL CRISTINA BOURSCHEIDT 

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
LUCIANA NILSON 
Fiscal do Contrato 

 
___________________________________ 

MARLO DANIEL FINGER 
Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
NÁDIA TEREZINHA KUHN PIASSA 

Fiscal do Contrato 
 

__________________________________ 
NESTOR JOSÉ BOLL 

Fiscal do Contrato 
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Pescaria Brava

Prefeitura

PORTARIA N° 03/2022 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PESCARIA BRAVA
Publicação Nº 4263540

PORTARIA N° 03/2022

“DISPÕE SOBRE AS INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, REMATRÍCULAS E TRANSFERÊNCIAS DAS CRIANÇAS E DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE PESCARIA BRAVA/SC”.
A Secretária Municipal de Educação e Esportes de Pescaria Brava/SC, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Constituição Fe-
deral, 1988 em seu Artigo 208; Lei Federal nº 9394/1996; em conformidade com a Resolução CNE nº 05/2009; Resolução CNE n° 03/2010; 
Resolução CNE nº 06/2010; Resolução CME n° 03/2018 e Nota Técnica Nº 04/2014/ MEC/SECADI/DPEE, RESOLVE:
Art. 1° Ficam estabelecidas as diretrizes para as inscrições, rematrículas, matrículas e transferências das crianças/alunos nas Unidades 
Escolares/CEIs da Rede Municipal de Pescaria Brava/SC.
Art. 2º Para efetivar os processos de inscrição, rematrícula, matrícula ou transferência nas Unidades de Escolares da Rede Municipal de 
Pescaria Brava/SC, o responsável legal da criança/aluno deverá residir ou trabalhar no município de Pescaria Brava/SC.
Parágrafo único. Considera-se, para efeitos desta Portaria, responsável legal a pessoa que possui a guarda em relação às crianças/alunos 
menores de 18 anos.
Art. 3° A organização dos processos de inscrição, rematrícula, matrícula ou transferência na Rede Municipal de Ensino de Pescaria Brava/
SC, dar-se-á:
I – Na Educação Infantil – Creche, para crianças de 6 meses a 03 anos, 11meses e 29 dias;
– Pré-Escola, para crianças da faixa etária dos 04 (quatro) e 05 (cinco) anos, 11 meses e 29 dias;
II – No Ensino Fundamental, para alunos da faixa etária dos 6 (seis) aos 14 anos, 11 meses e 29 dias.
Parágrafo único. Para matrícula na Pré-Escola, a criança deverá ter, obrigatoriamente, no mínimo, 04 (quatro) anos de idade completos até 
o dia 31 de março.

DOS PROCESSOS DE MATRÍCULA E SEUS DESDOBRAMENTOS
Art. 4° Nos processos de Matrícula alguns princípios a considerar:
I - Do zoneamento – implica matricular as crianças e alunos em Unidades Escolares próximas de sua residência ou próximas do local de 
trabalho dos pais ou responsáveis legais, devidamente comprovados.
II – Da oferta de transporte escolar – encontra-se disciplinado na Lei nº 425, de 13 de setembro de 2022, que dispõe sobre o transporte 
escolar gratuito neste Município.
III – Da demanda e as vagas – quantitativo de crianças por grupo, na Educação Infantil; e de alunos por turmas, no Ensino Fundamental 
(Anos iniciais e Anos finais), bem com o número de vagas disponíveis em cada Unidade Escolar para atender à de manda.
IV – Da realidade da infraestrutura das Unidades Escolares – espaço físico, número de salas e outras especificidades nesse sentido.

PROCESSOS DE INSCRIÇÃO E RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA
Art. 5° Nos Processos de Matrícula, será obrigatório, o preenchimento de formulário específico de cadastro, on-line, por parte dos pais ou 
responsáveis legais.
Art. 6° Para realizar o preenchimento do referido formulário on-line, as famílias, em caso de dúvidas, poderão recorrer às Unidades Escola-
res/CEIs na qual efetuarão a pré-matrícula.
Art. 7° O processo de Renovação de Matrícula compreende a continuação da escolaridade da criança ou do aluno, na mesma Unidade Esco-
lar/CEI, vindo a frequentar: na Educação Infantil – Pré-Escolar; no Ensino Fundamental, a série/ano subsequente ou, em caso de retenção, 
a mesma série/ano.
Art. 8° As Unidades Escolares/CEIs realizarão o processo de Renovação da Matrícula, orientando os pais ou responsáveis legais ao preen-
chimento, obrigatório, do formulário específico de cadastro, on-line, cujo link estará disponibilizado no site da Prefeitura, que deverá ocorrer 
anuamente no mês de novembro.
Art. 9° Concluído o preenchimento e enviado o formulário, respeitando-se o período estipulado acima, caberá à Unidade Escolar determinar 
que os pais ou responsáveis legais enviem a documentação ou compareçam na Unidade Escolar/CEI para apresentação.

MATRÍCULA POR TRANSFERÊNCIA
Art. 10 A Matrícula por Transferência dar-se-á da seguinte forma:
I - Para as crianças que completaram 04 (quatro) anos e que anteriormente frequentaram os Centros de Educação Infantil da Rede, a Ma-
trícula dar-se-á por Transferência, para o Pré-Escolar das Unidades Escolares/CEIs da própria rede;
II - Para crianças e alunos cuja transferência seja de uma Unidade Escolar para outra, dentro da própria Rede de Ensino de Pescaria Brava;
III - Para crianças ou alunos cuja transferência seja de Unidade Escolar de Outras Redes (Municipais ou Estaduais).
Art. 11 Etapas para realizar a Matrícula por Transferência:
I - Solicitação de vaga à Unidade Escolar/CEI, a qual deverá emitir atestado de vaga;
II - Em posse do Atestado de Vaga, os pais ou responsáveis deverão apresentá-lo na Unidade Escolar em que a criança ou o aluno encontra-
-se matriculado (com a devida frequência) para, então, obter o Atestado de Frequência, documento este que deverá ser entregue à Unidade 
Escolar com os documentos complementares solicitados pela unidade escolar.
NOVA MATRÍCULA
Art. 12 Em caso de Nova Matrícula os pais ou responsáveis legais preencherão o formulário específico de cadastro on-line.
Art. 13 Feito o preenchimento e enviado o referido formulário, caberá à Unidade Escolar determinar que os pais ou responsáveis compare-
çam na Unidade Escolar para apresentação dos documentos, considerando-se o artigo 14.
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Parágrafo único - Será de competência da Secretaria de Educação e Esportes, acompanhar todos os processos de Matrícula, sendo de res-
ponsabilidade de cada Unidade Escolar a realização destes processos bem como a divulgação dos resultados advindos (de turno, de período 
e agrupamentos) aos pais ou responsáveis legais, utilizando-se dos diversos meios de comunicação disponíveis.
Art. 14 Para efetivação da Matrícula, o responsavel legal deverá apresentar original e fotocópia dos seguintes documentos:
a) certidão de nascimento da criança ou do adolescente a ser matriculado e RG (originale cópia);
b) RG/CPF dos pais ou responsáveis legais;
c) comprovante de endereço domiciliar (fatura de água, telefone, energia elétrica ou contrato de aluguel) dos pais ou responsáveis legais. 
Este documento tem de ser com data, de até 03 (três) meses, anteriorà realização da matrícula.
d) carteira de trabalho para os pais ou responsáveis que não residam no município, caso seja necessário;
e) declaração de vacinas da criança, atualizada e cartão do SUS
f) atestado médico, atualizado, em caso de a criança apresentar alguma restrição alimentar e/ou alguma exigência de cuidados específicos;
g) laudo Médico, atualizado, para estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou Superdotação;
h) uma foto ¾ recente.
i) Apresentação do protocolo do visto de permanência para as famílias estrangeiras;
j) Apresentação de declaração de guarda para as criança/aluno que convivem com responsáveis legais, emitida pelo juizado da infância e 
juventude, ou documento que comprove o processo de regularização da guarda;
k) atestado de frequência e declaração de escolaridade (histórico escolar) para os casos de Matrícula por Transferência;
§ 1° Considerando que o período de matrícula antecede o fim do ano letivo, fica o responsável legal comprometido a apresentar o histórico 
escolar do(a) criança/aluno até o último dia letivo do ano corrente na secretaria da Unidade de Ensino, sob pena de perda da vaga em caso 
de não apresentação do documento obrigatório.
§ 2° A foto poderá ser registrada no momento da matrícula pelo gestor responsável, caso o(a) criança/aluno esteja acompanhando o res-
ponsável legal.
§ 3º As Unidades Escolares/CEI deverão respeitar o zoneamento para realizar as matrículas dos(as) crianças/estudantes, considerando 
como critério o endereço residencial ou o local de trabalho do(s) responsável(is) legal(is), sendo que, para este último, deverá ser exigido 
o comprovante.
Art. 15 O responsável legal deverá informar, ainda, se o(a) criança/aluno utiliza transporte escolar e se autoriza o uso da imagem para fins 
de divulgação de atividades pedagógicas.
§ 1º Caso o(a) criança/aluno necessite de transporte escolar municipal para Unidade Escolar/CEI que possua rota, o responsável legal 
deverá manifestar-se quanto ao interesse junto à unidade escolar, submetendo-se às regras do serviço de Transporte Escolar Municipal 
responsabilizando-se pela apresentação de documentos e autorizações solicitadas;
§ 2º A oferta do transporte escolar municipal ficará condicionada à análise do Departamento de Transporte Escolar;
§ 3° Não fará jus ao transporte escolar a criança/aluno que optar por não estudar na escola próxima de seu domicílio ou residência, mesmo 
havendo vaga.
§ 4º O responsável legal que optar em matricular o(a) criança/aluno em Unidade Escolar/CEI fora dos limites de zoneamento assumirá a 
responsabilidade pelo deslocamento do(a) criança/aluno.
Art. 16 No início do ano letivo, a Unidade de Escolar/CEI deverá oportunizar a matrícula às crianças/alunos que não a efetuaram no período 
previsto nesta Portaria.
§1º Para efetivação de matrícula de que trata o caput deste artigo, o responsável legal deverá apresentar a documentação completa na 
secretaria da Unidade de Escolar/CEI escolhida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a partir do recebimento do Atestado de Vaga.
§ 2º Deverá ficar o responsável legal ciente de que a não apresentação dos documentos no prazo estabelecido implicará na perda da vaga.
Art. 17 Se houver pendência de documentação pessoal e escolar, por algum motivo relacionado a irregularidades educacionais ou omissão 
por parte dos pais ou responsáveis, a Gestão da Unidade Escolar, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, manterá 
contato com a Unidade Escolar de origem da criança ou do aluno, ou mesmo, se necessário, com os órgãos competentes (Conselho Tutelar, 
Cartórios ou outras entidades), para se chegar à regularização.
Art. 18 O Diretor e o Secretário de cada Unidade Escolar são responsáveis solidariamente pela guarda e regularização da documentação 
escolar das crianças e dos alunos matriculados, cabendo-lhes também a constante atualização dos registros.

DA MATRÍCULA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Art. 19 O Atendimento Educacional Especializado (AEE) será ofertado em contraturno escolar para os alunos público-alvo da Educação 
Especial que apresentam deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltiplas, transtornos do espectro autista (TEA), altas habilidades/
superdotação e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).
Art. 20 Para garantir a rematrícula do aluno público-alvo na turma de AEE, o responsável legal deverá comparecer, a Unidade Escolar que 
oferta o serviço, munido de laudo médico atualizado para preenchimento do Requerimento de Inscrição de AEE (Anexo I).
Art. 21 As novas matrículas para o AEE serão realizadas na Unidade de Escolar onde se oferta o serviço.
§ 1° Para garantir a matrícula na turma de AEE, o responsável legal deverá apresentar, no ato de preenchimento do referido requerimento, 
o atestado de matrícula e laudo médico atualizado do aluno.
§ 2° Ao longo do ano letivo, novas MATRÍCULAS poderão ser admitidas.
Art. 22 O disposto nesta Portaria não se aplica a matrícula relacionada a Educação Infantil – CRECHE, por já estar disciplinado na lei 
422/2022 e decreto n° 785/2022.
Art. 23 Os casos omissos na presente na Portaria deverão ser apreciados pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
Art. 24 Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.

Pescaria Brava (SC), 10 de outubro de 2022.

Karine Marques Goulart
Secretária Municipal de Educação e Esportes

ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
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Para preenchimento do responsável pela Unidade Escolar:
Unidade Escolar: ________________________________________________________
Nome do(a) aluno (a): ____________________________________________________
Turma/ano: _______________ Turno: ( ) M ( ) V
Endereço completo: ______________________________________________________
Nº _______ Bairro: ________________________________Cidade: Pescaria Brava/SC
Complemento: __________________________________________________________
Ponto de referência: ______________________________________________________
Telefone(s) para contato: __________________________________________________
CID da deficiência: ______________________________________________________
Patologia associada (quando houver): ________________________________________
Situação da inscrição: ( ) rematrícula ( ) matrícula nova

Assinatura do responsável pela Unidade Escolar

Para preenchimento do responsável pelo(a) aluno (a) público-alvo:

Eu, _____________________________________________, na condição de responsável legal, compreendo a importância do Atendimento 
Educacional Especializado – AEE, me comprometo a garantir a frequência do(a) estudante ______________________________________ 
nos encontros estabelecidos pela Unidade-Escolar e acompanhar seu desenvolvimento, contribuindo na promoção de sua autonomia.

Assinatura do responsável pelo(a) aluno(a)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 76/2022 PMPB DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 15/2022 PMPB
Publicação Nº 4265800

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 15/2022 PMPB
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N. 8.666/93
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA - CNPJ Nº. 16.780.795/0001-38
CONTRATADA: PECKTHURES EVENTOS LTDA ME - CNPJ Nº.:03.620.281/0001-73
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 76/2022 PMPB
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 15/2022 PMPB
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA A I QUERMES-
SE EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE PESCARIA BRAVA/SC.
VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
VIGÊNCIA: 31/12/2022
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Petrolândia

Prefeitura

CONCURSO PÚBLICO 01 2022
Publicação Nº 4265790

EXTRATO DE EDITAL

IRONE DUARTE, PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da Constituição 
Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a abertura de inscrições do CONCURSO PÚBLICO para preenchimento de categoria fun-
cional, constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal, para os cargos de: Assistente Social – Secretaria Municipal 
de Educação, Coordenador de Controle Interno, Farmacêutico e Médico ESF.
As inscrições poderão ser realizadas no período de 24/10/2022 até as 17 horas do dia 22/11/2022, a íntegra do edital e as inscrições esta-
rão disponíveis no site www.acesseconcursossc.com.br e www.petrolandia.sc.gov.br a realização da prova objetiva está prevista para o dia 
11/12/2022. O edital será regido sob o nº 01/2022.

Petrolândia, 21 de outubro de 2022.
IRONE DUARTE
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO 18 2022 - AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA
Publicação Nº 4263476

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8B99272C18BA4005B1BEA30BD26F1A778813AD3E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2022
A Prefeitura Municipal de Petrolândia faz saber aos interessados que realizou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2022 na modalidade 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2022, tendo por objetivo a AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A 
FRIO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS DO MUNI-
CÍPIO DE PETROLÂNDIA. Empresa Contratada: SIDERAL REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.290.947/0001-04. 
Valor da aquisição: R$ 6.660,00. O processo foi baseado no Artigo 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Outros esclarecimentos necessários 
poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal, em horário de expediente pelo fone (47) 3536-1151. Petrolândia, 20 de outubro de 2022. 
IRONE DUARTE – Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 383/2022
Publicação Nº 4263118

PORTARIA Nº 383/2022

IRONE DUARTE, Prefeito Municipal de Petrolândia, usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 85 da Lei Orgânica do 
Município, resolve,

CONCEDER ESTABILIDADE

à servidora DENISE APARECIDA DELAGIUSTINA LOPES ROSA no cargo efetivo de Zeladora, Grupo III do anexo III, Nível TSA I, código 3.10 
do anexo VII da Lei Complementar Municipal 009/2011 de 28/06/2011, a contar de 16/10/2022, com base no artigo 44 do Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA, 18 de outubro de 2022.

IRONE DUARTE
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 52 2022 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS
Publicação Nº 4264572

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B609B3A8045CB33090193FB939DFC5DF1F97D847
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2022
A Prefeitura Municipal de Petrolândia faz saber aos interessados que se encontra aberto o edital de LICITAÇÃO Nº 80/2022 na modalidade 

http://www.acesseconcursossc.com.br
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PREGÃO PRESENCIAL, tendo por objetivo a AQUISIÇÃO DE KITS INTERATIVOS DE LOUSA DIGITAL, PARA USO DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CENTRO EDUCACIONAL PERIMBÓ, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE E CENTRO 
EDUCACIONAL CRIANÇA ESPERANÇA. O envelope contendo os documentos de habilitação, bem como o outro contendo a proposta de 
fornecimento, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal às 09:00h do dia 07/11/2022, ocasião em que será iniciada a sessão de cre-
denciamento dos interessados e respectiva oferta de lances. A cópia do edital, bem como outros esclarecimentos necessários poderão ser 
obtidos junto ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal, em horário de expediente pelo telefone (47) 3536-1151 ou pelo e-mail 
licita@petrolandia.sc.gov.br. Petrolândia, 20 de outubro de 2022. IRONE DUARTE – Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO 01 2022
Publicação Nº 4265796

EXTRATO DE EDITAL

IRONE DUARTE, PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da Constituição 
Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a abertura de inscrições do PROCESSO SELETIVO para preenchimento de VAGAS TEM-
PORÁRIAS, constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal, para os cargos de: Agente Comunitário de Saúde Micro 
área 7, Estagiário (Ensino Médio), Estagiário (Ensino Superior), Estagiário Educação de Jovens e Adultos – EJA, Merendeira, Motorista, Pro-
fessor – Anos Iniciais – habilitado, Professor – Anos Iniciais - não habilitado, Professor – Artes – habilitado, Professor – Artes - não habilitado, 
Professor – Educação Física – habilitado, Professor – Educação Física - não habilitado, Professor – Educação Infantil – habilitado, Professor 
– Educação Infantil - não habilitado, Professor – Inglês - habilitado, Professor – Inglês - não habilitado, Professor – Música – habilitado, 
Professor – Música - não habilitado e Zelador.
As inscrições poderão ser realizadas no período de 24/10/2022 até as 17 horas do dia 22/11/2022, a íntegra do edital e as inscrições esta-
rão disponíveis no site www.acesseconcursossc.com.br e www.petrolandia.sc.gov.br a realização da prova objetiva está prevista para o dia 
11/12/2022. O edital será regido sob o nº 01/2022.

Petrolândia, 21 de outubro de 2022.

IRONE DUARTE
Prefeito Municipal

http://www.acesseconcursossc.com.br
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Pinhalzinho

Prefeitura

ATA - PREGÃO PRESENCIAL 051/2022 - PMP
Publicação Nº 4263829

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2022 - PMP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 - PMP

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto com locação de materiais, estruturas e mão de obra para decoração 
natalina do município de Pinhalzinho/SC, conforme especificações constantes do Anexo “A” deste Edital.

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Ao decimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuni-
ões da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, reuniu-se o reuniu-se a Pregoeira Sra. Valquiria Astrigi e sua Equipe de apoio, constituída pela 
servidora Sra. Inaé Sabrina T. Farias, designados pelo Decreto nº 161/2022, com a finalidade de efetuar o recebimento dos envelopes e 
julgamento da Licitação em epígrafe. Registramos a presença da Srta. Gabriela Cuchi, membro do Observatório Social e do vereador Sr. 
Eugenio Jacob Hansen.

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
A Pregoeira declarou aberta a sessão recepcionando os Licitantes para protocolização dos envelopes de Proposta de Preços e Habilitação, 
em conformidade com o item 4.1 do Edital. Protocolou os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação a empresa: JOLMIR BORMANN 
- ME, as empresas apresentaram por escrito, por fora do envelope, declaração referente o disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 
10.520/2002, de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (De acordo com item 8.1 do Edital).

DO CREDENCIAMENTO DE “ME” E “EPP”: A Pregoeira declarou aberta a sessão recepcionando os licitantes para o credenciamento “ME” e 
“EPP”. Credenciaram-se as empresas, JOLMIR BORMANN – ME.

DO CREDENCIAMENTO:
Ato contínuo passou-se ao credenciamento dos licitantes ou seus representantes legais (item 5 do Edital), os quais apresentaram documen-
tos que comprovam possuir poderes para formulação de lances verbais e para prática de todos os demais atos inerentes ao pregão: JOLMIR 
BORMANN - ME, Sr. ALESSANDRA DE OLIVEIRA SOUZA.

DA CONSULTA AO PORTAL TRANSPARÊNCIA E CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA:
Foram consultados no Portal Transparência (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:) e Conselho Nacional de justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade) as empresas participantes da presente licitação e sócios majoritários, não tendo sido constatada nenhuma 
irregularidade.

DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Os envelopes de Habilitação e Propostas de Preços foram rubricados pela Pregoeira, Equipe 
de Apoio e pelos representantes credenciados, verificando-se que os mesmos foram protocolizados dentro do prazo fixado no subitem 1.2 
deste Pregão Presencial. Ato contínuo foram abertos os Envelopes nº 01 – Proposta de Preços das licitantes, os quais foram rubricados pela 
Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes. Após análise. A Pregoeira declarou as propostas formais compatíveis com 
os requisitos mínimos fixados no Edital, classificando-se para a fase de lances. Por conseguinte, a Pregoeira deu início à fase dos lances 
verbais, iniciando pela licitante que ofertou maior valor na sua proposta inicial. Ressalte-se que os lances ofertados foram registrados e 
assinados pelos proponentes, cujos formulários integram a presente ata.

DA CLASSIFICAÇÃO: Assim, após a respectiva rodada de lances ofertados pelos representantes legais, foi apurada a classificação, conforme 
documento “Histórico do Pregão”, Anexo, rubricado pela Pregoeira e pelas licitantes ofertantes dos lances para cada item.
LOTE LICITANTE VALOR TOTAL
ÚNICO JOLMIR BORMANN - ME R$ 150.000,00

DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO: Ato continuo, procedeu-se à abertura do Envelope nº 02 – Documentação de Habilitação das licitantes 
vencedoras, sendo que os documentos nele contido foram conferidos e rubricados pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e pelos represen-
tantes credenciados. A licitante apresentou certidão negativa do FGTS vencida, por esse motivo abre-se prazo de 05 (cinco) dias para 
apresentar a atualizada.

DOS RECURSOS: Encerrada a etapa de julgamento das propostas e de habilitação, a Pregoeira declarou o vencedor e oportunizou aos 
licitantes para, querendo, manifestassem motivadamente a intenção de recorrer. Os representantes presentes renunciaram expressamente 
o direito de recorrer.

DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, sobre o presente julgamento, a pregoeira encerra os trabalhos com a lavratura desta ata, 
que após lida e achada em conforme, vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes presentes à sessão e, em seguida, submetida 
à apreciação da Autoridade Superior, para, se assim entender e concordar, promover sua homologação e adjudicação do objeto licitado à 
empresa vencedora.

http://www.cnj.jus.br/improbidade
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Valquiria Astrigi
Presidente da CPL

Inaé Sabrina T. Farias
Membro CPL

JOLMIR BORMANN - ME Gabriela Cuchi
Membro do Observatório Social.
Eugenio Jacob Hansen
Vereador.

AVISO - TOMADA DE PREÇO 003/2022 - FMEC - GINÁSIO PRIMAVERA
Publicação Nº 4264283

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE PINHALZINHO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - Nº 003/2022 – FMEC

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia, objetivando as “CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO LOTE-
AMENTO PRIMAVERA NO BAIRRO JARDIM MARIA TEREZINHA, TRANSFERENCIA ESPECIAL SCC 7953/2022 FESPORTE, PORTARIA N/ SEF/
SCD 189/2022, LOCALIZADO NA RUA ALUYZIO PAULO LEHNEN, QUADRA 334, LOTEAMENTO PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PINHALZI-
NHO/SC” de acordo com os Projetos e anexos do Edital.

Modalidade: Tomada de Preços
Regime de Execução: Execução Indireta.
Tipo: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL
Recebimento das propostas: até as 14:00h do dia 07/11/2022

Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município www.pinhal-
zinho.atende.net ou no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, situada à Av. São Paulo, nº 1615, Centro, de 2ª 
a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00.
Informações através do e-mail: compras.05@pinhalzinho.sc.gov.br ou compras.00@pinhalzinho.sc.gov.br

Pinhalzinho, SC, 20 de outubro de 2022.

Flavio Both
Diretor da Fundação Municipal de Esportes e Cultura de Pinhalzinho

AVISO - TOMADA DE PREÇO 010/2022 - PMP - CENTRO DE EVENTOS
Publicação Nº 4263803

MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - Nº 010/2022 – PMP

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia, objetivando as “REFORMA DA CANCHA DE BOCHA E 
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O CENTRO DE EVENTOS, LOCALIZADO NA RUA SÃO SALVADOR, QUADRA 187, CENTRO, NO MUNICÍPIO 
DE PINHALZINHO/SC. TRANSFERENCIA ESPECIAL SCC 17029/2021 FESPORTE – PORTARIA SEF 390/2021”. De acordo com os Estudos, 
Projetos, e Demais Especificações, anexos do Edital.

Modalidade: Tomada de Preços
Regime de Execução: Execução Indireta.
Tipo: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL
Recebimento das propostas: até as 09:00h do dia 07/11/2022

Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município www.pinhal-
zinho.atende.net ou no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, situada à Av. São Paulo, nº 1615, Centro, de 2ª 
a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00.
Informações através do e-mail: compras.05@pinhalzinho.sc.gov.br ou compras.00@pinhalzinho.sc.gov.br

Pinhalzinho, SC, 18 de outubro de 2022.

Roberto de Reolon
Secretario de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana

http://www.pinhalzinho.atende.net
http://www.pinhalzinho.atende.net
mailto:compras.05@pinhalzinho.sc.gov.br
mailto:compras.00@pinhalzinho.sc.gov.br
http://www.pinhalzinho.atende.net
http://www.pinhalzinho.atende.net
mailto:compras.05@pinhalzinho.sc.gov.br
mailto:compras.00@pinhalzinho.sc.gov.br
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AVISO - TOMADA DE PREÇO 011/2022 - PMP - REFORMA NOVA DIVINEIA
Publicação Nº 4264802

MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - Nº 011/2022 – PMP

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia, objetivando as “REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES 
DO BAIRRO NOVA DIVINÉIA. LOCALIZADO NA TRAVESSA PE. ANTÔNIO, BAIRRO NOVA DIVINÉIA NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC. 
EMENDA IMPOSITIVA N° 396/2022”. De acordo com os Estudos, Projetos, e Demais Especificações, anexos do Edital.

Modalidade: Tomada de Preços
Regime de Execução: Execução Indireta.
Tipo: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL
Recebimento das propostas: até as 09:00h do dia 08/11/2022

Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município www.pinhal-
zinho.atende.net ou no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, situada à Av. São Paulo, nº 1615, Centro, de 2ª 
a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00.
Informações através do e-mail: compras.05@pinhalzinho.sc.gov.br ou compras.00@pinhalzinho.sc.gov.br

Pinhalzinho, SC, 20 de outubro de 2022.

Roberto de Reolon
Secretario de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana

http://www.pinhalzinho.atende.net
http://www.pinhalzinho.atende.net
mailto:compras.05@pinhalzinho.sc.gov.br
mailto:compras.00@pinhalzinho.sc.gov.br
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Pinheiro Preto

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2022
Publicação Nº 4263616

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2022

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.827.148/0001-69, com sede na 
Avenida marechal Costa e Silva, 111, nesta cidade de Pinheiro Preto/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, GILBERTO CHIARA-
NI, e de ora diante denominada simplesmente MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições, resolve, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRONICO Nº 52/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 93/2022, publicado no Diário oficial 
dos Municípios DOM, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcan-
çada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELADOS, DE CONTENTORES 
PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS, PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, que é parte integrante desta Ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 
que seguem:

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO DOS ITENS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 20 Unid

CONTENTOR (CONTAINER) MÓVEL PARA RESÍDUOS, EM POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE, COM TAMPA ARTICULADA, NO MÍNIMO 1000 LITROS, 
CORES DIVERSAS (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO), 4 RODAS EMBORRACHADAS COM 
TRAVAMENTO, COM CANTOS ARRENDONDADOS, CAPACIDADE DE CARGA 
DE ATÉ 500KG.
O ITEM DEVERÁ SER RESISTENTE A SOLUÇÕES ACIDAS, BACTERIANAS 
E DETERGENTES, E SER RESISTENTE A IMPACTO. DE ACORDO COM AS 
NORMAS ABNT.

R$ 1.800,00 R$ 36.000,00

2 20 Unid

CONTENTOR (CONTAINER) MÓVEL PARA RESÍDUOS, EM POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE, COM TAMPA ARTICULADA, NO MÍNIMO 660 LITROS, 
CORES DIVERSAS (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO), 4 RODAS EMBORRACHADAS COM 
TRAVAMENTO, COM CANTOS ARRENDONDADOS, CAPACIDADE DE CARGA 
DE ATÉ 300 KG.
O ITEM DEVERÁ SER RESISTENTE A SOLUÇÕES ACIDAS, BACTERIANAS 
E DETERGENTES, E SER RESISTENTE A IMPACTO. DE ACORDO COM AS 
NORMAS ABNT.

R$ 1.799,00 R$ 35.980,00

TOTAL R$ 71.980,00 (Setenta e um mil, novecentos e oitenta reais)

2.2. Os itens ora contratados deverão ser entregues nos estritos termos das propostas e condições apresentadas pelo FORNECEDOR.
2.2.1 A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento dos itens em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.

2.3. Todas as despesas com a entrega dos itens, tais como transporte, montagem, desmontagem, hospedagem, alimentação, impostos e 
demais custos inerentes ao objeto do presente certame, serão de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR.
2.3.1 Serão recusados os itens imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações e/ou não estejam adequados para uso.
2.3.2 Ficará sob total responsabilidade do FORNECEDOR, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazena-
mento todos os itens a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

2.4. Os itens deverão ser de boa qualidade, não empenar e nem enferrujar, estritamente no material solicitado na sua descrição.
2.4.1 Os materiais que apresentarem avarias, deverão ser trocados imediatamente.

2.5. O FORNECEDOR deverá fornecer o item de acordo com as normas vigentes para esse tipo de produto.

2.6. O FORNECEDOR deverá fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para defeitos de fabricação.

2.7. O FORNECEDOR deverá responder pelos vícios e defeitos dos itens e assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para 
adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição e providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apon-
tadas pela Secretaria solicitante.
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2.7.1 Após a entrega, o FORNECEDOR deverá substituir às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação expedida pela Secretaria solicitante, o(s) item (s), caso se constate defeitos de fabricação, ou qualquer anormalidade que esteja 
em desacordo com as especificações minuta e do edital, dentre outros.

2.8. Os itens deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias úteis, após o recebimento da Autorização de Fornecimento, emitida pelo Depar-
tamento de Licitações do Município.

3. EMPRESA REGISTRADA NA PRESENTE ATA:

Empresa: ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 32.991.854/0001-73
Endereço: Rua Itália, 1270 E, Bairro Presidente Médici, CEP 89.806-165, Chapecó-SC
Responsável: Simeia Tussi Jacques

4. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
4.1. O órgão gerenciador será O MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO.
4.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
- Município de Pinheiro Preto CNPJ: 82.827.148/0001-69

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

6. VALIDADE DA ATA
6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

7. REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de 
verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
7.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve 
o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
7.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) 
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação 
de penalidade.
7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação ori-
ginal.
7.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão ge-
renciador poderá:
7.5.1. 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
7.5.2. Conceder o respectivo reequilibro desde que haja documentação robusta da existência de prejuízo no fornecimento;
7.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:
7.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
7.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
7.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
7.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e ór-
gão(s) participante(s).
7.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens anteriores será formalizado por despacho do órgão gerenciador, as-
segurado o contraditório e a ampla defesa.
7.8. 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: por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor.

8. DAS PENALIDADES
8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro 
de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto 
nº 7.892/2013).
8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, 
dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS
9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do 
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital.
9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 
65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, § 1º do Decreto nº 7892/13.
9.3. ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços 
iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º do Decreto nº 7.892, 
de 2014.
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9.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia 
aos demais órgãos participantes.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Pinheiro Preto 19 de outubro de 2022.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO ECOS&M COM. DE MAT.
E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

GILBERTO CHIARANI Simeia Tussi Jacques
Prefeito Municipal
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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022
Publicação Nº 4265805

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022 

Edital de Abertura n.º 01/2022 
 

Página 1 de 31 

 

GILBERTO CHIARANI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições 
atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n° 
587/2022, TORNA PÚBLICO a realização de Concurso Público, destinado à contratação de pessoal em regime próprio nos 
termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e Lei Complementar nº142/2008,  para atender à necessidade do 
interesse público e formação de cadastro de reserva. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pelo IPPEC, endereço eletrônico www.ippec.org.br 
e correio eletrônico ippec@ippec.org.br. 
1.2 O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas existentes, em caráter efetivo, de acordo com a Tabela 3.1 deste 
Edital. 
1.3 A convocação para as vagas informadas na Tabela 3.1 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a 
conveniência do Poder Executivo Municipal, dentro do prazo de validade do Concurso Público. 
1.4 Os requisitos e as atribuições dos cargos estão relacionados no Anexo I deste Edital. 
1.5 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital. 
1.6 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas 
e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais 
publicações no endereço eletrônico www.ippec.org.br e www.pinheiropreto.sc.gov.br. 
1.7 É de inteira responsabilidade do candidato, ler e tomar ciência de todos itens constantes no presente edital. 
1.8 Este edital tem prazo de validade de 2 (dois) anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser 
prorrogado por igual período a critério do Poder Executivo Municipal. 
 
2. DO CRONOGRAMA 
2.1 Os candidatos interessados, deverão se ater aos prazos estabelecidos e acompanhar cada etapa conforme cronograma 
estabelecido neste edital. 
Tabela 2.1 

DATAS ETAPA OU ATIVIDADE 
20/10/2022 Publicação do Edital  

21/10 a 31/10/2022 Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição  
04/11/2022 Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 

07 e 08/11/2022 Prazo para recurso Edital de Isenção  
21/10/2022 a 16/11/2022 Período de Inscrição 

16/11/2022 Último dia para pagamento do boleto bancário 

21/11/2022 
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 
realização das provas objetivas. 

22 e 23/11/2022 Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  
27/11/2022 Data Provável da Prova Escrita  

27/11/2022 às 20 horas Publicação d/o gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br 
28 e 29/11/2022 Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 

09/12/2022 
Publicação do resultado da prova escrita e convocação para a prova prática e 
títulos 

12 e 13/12/2022 Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita 
18/12/2022 Data Provável da Prova de Prática e Prova de Títulos 

20/12/2022 Publicação do resultado da prova prática e títulos  
21 e 22/12/2022 Recebimento de recurso contra a nota da prova prática e títulos 

23/12/2022 Edital de Homologação final 
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3. DOS CARGOS 
3.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com 
deficiência (PcD), o vencimento base inicial, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os 
estabelecidos a seguir: 
 

Tabela 3.1 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Vencimento 
 base (R$) 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
Requisitos básicos 

Operário braçal  40 h 02 + CR * 1.987,29 R$ 40,00 Ensino fundamental incompleto 

Motorista  40 h 04 + CR * 2.977,45 R$ 40,00 Ensino Fundamental Completo e CNH D 

Operador de trator agrícola 40 h 02 + CR * 2.623,60 R$ 40,00 Ensino Fundamental Completo e CNH C 

Servente 40 h 05 + CR * 1.976,04 R$ 40,00 Ensino Fundamental Completo 

Merendeira 40 h 01 + CR * 2.350,00 R$ 40,00 Ensino Fundamental Completo 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Vencimento 
 base (R$) 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
Requisitos básicos 

Auxiliar administrativo 40 h 01 + CR * 1.796,46 R$ 70,00 Ensino médio completo 

Auxiliar odontólogo 40 h 01 + CR * 1.796,42 R$ 70,00 
Ensino médio/curso de auxiliar odontológico 
ou técnico odontológico ou similar** 

Auxiliar tesouraria 40 h 01 + CR * 1.796,42 R$ 70,00 Ensino médio completo 

Vigilante sanitário 40 h 01 + CR * 2.857,95 R$ 70,00 Ensino médio completo 

Técnico em enfermagem 40 h CR * 2.857,95 R$ 70,00 Ensino médio/técnico em enfermagem** 

Telefonista 40 h 01 + CR * 1.823,61 R$ 70,00 Ensino médio completo 

Atendente de creche 40 h CR * 1.878,08 R$ 70,00 Ensino médio completo 

Mecânico 40 h 01 + CR * 3.756,12 R$ 70,00 Ensino médio completo/Técnico em Mecânica 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Vencimento 
 base (R$) 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
Requisitos básicos 

Analista de licitações e atos 
administrativos 

40 h CR * 3.279,47 R$ 100,00 
Ensino superior em Administração, Ciências 
Contábeis, Direito, Economia, Gestão Pública, 
Gestão Empresarial, Letras e Pedagogia. 

Engenheiro Agrônomo  40 h 01 + CR * 3.894,13 R$ 100,00 Ensino superior em agronomia** 

Farmacêutico 20 h 01 + CR * 1.947,06 R$ 100,00 Ensino superior em Farmácia** 

Médico 20 h 01 + CR * 10.174,23 R$ 100,00 Ensino superior em Medicina** 

Professor de inglês 30 h 01 + CR * 3.050,31 R$ 100,00 Ensino superior em Letras inglês/português 
Professor de atividades 
esportivas 

40 h 01 + CR * 5.008,20 R$ 100,00 
Ensino superior em Educação Física - 
bacharel** 

Professor com Licenciatura 
Plena (Educação Infantil e Séries 
Iniciais)  

20 h 01 + CR 
* 2.033,57 R$ 100,00 Licenciatura plena em pedagogia  

* Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato devido ao quantitativo de vagas oferecido, sendo 
mantido cadastro de reserva. 
** possuir registro no conselho de classe respectivo no ato da posse. 
3.2 A sigla “CR” significa: Cadastro Reserva. Os candidatos classificados, acima do número de vagas previstas na Tabela acima, 
passarão a integrar o Cadastro de Reserva e poderão ser chamados quando de surgimento de vagas para o respectivo cargo, 
observado o prazo de vigência do Concurso Público. 
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3.3 A sigla “CR*” significa: Cadastro Reserva. Não há vaga para convocação imediata, mas poderá haver vacância de vagas ou 
criação de novas vagas no cargo durante a vigência do Concurso Público. 
3.4. Em hipótese alguma será realizada a readaptação ou readequação da função de servidor aprovado em Concurso Público, 
devendo o(a) mesmo(a) ficar atento às atribuições do ANEXO I do referido edital. 
3.5 Quando da posse, o Município irá determinar em qual local o servidor irá atuar, podendo ser na zona urbana, bairros, distrito, 
ou rural, conforme necessidade do município. 
3.6 O deslocamento ao local de trabalho (cidade ou interior) é de responsabilidade do candidato, não cabendo ao município a 
obrigatoriedade de condução.  
 
4. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO 
4.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores: 
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal; 
b) ter completado 18 (dezoito) anos; 
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos; 
d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial, determinada pela Prefeitura. 
e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo; 
f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos; 
g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares; 
h) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público; 
i) ter sido aprovado no Concurso Público; 
j) Declaração atualizada dos respectivos bens; 
k) PIS/ PASEP; 
l) Comprovante de endereço; 
m) Carteira de Identidade Civil que contenha o nº do Registro Geral (RG); 
n) Comprovante de estado civil; 
o) atender às demais exigências contidas neste Edital e as contidas no Estatuto do Servidor Público do Município de Pinheiro 
Preto - SC. 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
5.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das condições 
estabelecidas neste Edital. 
5.2 As inscrições para este Concurso Público serão realizadas somente via internet. Não serão aceitas inscrições efetuadas 
de forma diversa da estabelecida neste item. 
5.3 O período para a realização das inscrições será o período estabelecido na Tabela 2.1 – Cronograma das Etapas, 
observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço eletrônico www.ippec.org.br. 
5.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no 
cargo e submetendo-se às normas expressas neste Edital; 
b) imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado na Tabela 3.1 até a 
data estabelecida no cronograma deste Edital. 
5.5 Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, será permitido ao 
candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu. 
5.6 O candidato terá sua inscrição deferida mediante o pagamento correto do boleto bancário. 
5.6.1 Será permitida a realização de duas inscrições, uma para cada período, conforme tabela a seguir: 

PROVA NO PERÍODO DA MANHÃ PROVA NO PERÍODO DA TARDE 
Operário braçal  Motorista 
Operador de trator agrícola Auxiliar de Tesouraria 
Servente Merendeira 
Auxiliar administrativo Atendente de creche 
Auxiliar odontólogo Vigilante sanitário 
Técnico em enfermagem Farmacêutico 
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Telefonista Médico 
Mecânico Professor de inglês 
Professor com Licenciatura Plena (Educação Infantil e Séries Iniciais)  
Professor de atividades esportivas  
Analista de licitações e atos administrativos  
Engenheiro Agrônomo   

5.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição. Ressalta-
se ainda, que não será permitido, em hipótese alguma, a realização de duas inscrições para dois cargos que a tabela acima 
estabeleça como mesmo período. Ocorrendo tal fato, será homologada somente a última inscrição do candidato. É 
permitido somente uma inscrição por período, ou seja, uma inscrição em cargo do período da manhã e outra inscrição em 
cargo do período da tarde. O candidato que fizer duas inscrições para o mesmo período não poderá, em hipótese alguma, 
solicitar reembolso da inscrição não homologada. É de inteira responsabilidade do candidato a leitura interpretação do 
presente edital. 
5.7.1 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a falsificação 
de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, determinará o cancelamento da inscrição e 
anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em qualquer época, na eliminação automática do candidato sem 
prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a admissão do candidato, o mesmo 
terá seu contrato reincidido, respeitando ao procedimento administrativo legal. 
5.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária ou Casas Lotéricas, até a data de seu 
vencimento. Caso o candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o mesmo deverá 
acessar o endereço eletrônico www.ippec.org.br, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o pagamento 
até a data máxima estipulada na Tabela 2.1 - Cronograma. As inscrições realizadas com pagamento após essa data 
não serão acatadas. 
5.9 O IPPEC, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida no 
cronograma deste edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a 
não ser por anulação plena deste Concurso Público. 
5.10 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em 
depósito, PIX ou transferência bancária, tampouco as de programação de pagamento que não sejam efetivadas. 
5.11 O IPPEC não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
5.12 Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá interposição de recurso, protocolado em formulário 
próprio, disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br, no período estipulado para interposição de recurso, explícita 
na Tabela 2.1 - Cronograma, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
 
6 DAS VAGAS RESERVADAS 
6.1 DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
6.1.1 Às pessoas com deficiência serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem 
a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com 
a deficiência. As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência, que se enquadra na definição do artigo 1º 
da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo nº 
186/2008 e Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009), combinado com os artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, Lei nº 7.853/89, Lei nº 12.764/12 regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.368/14, 
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).   
6.1.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá 
ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo, nos 
termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990. 
6.1.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas 
superior a 5 (cinco). 
6.1.1.3 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por junta médica 
especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do cargo. 
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6.1.2 A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação da prova 
e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital. 
6.1.3 Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra na definição do artigo 1º da Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto Federal nº 6.949, 
de 25 de agosto de 2009), combinado com os artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, Lei 
nº 7.853/89, Lei nº 12.764/12 regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.368/14, Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça 
– STJ, Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).   
6.1.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência ou a condições especiais para realização da prova e da candidata 
lactante, o candidato deverá: 
6.1.4.1 a) Acessar o site www.ippec.org.br; 
b) efetuar sua inscrição no Concurso Público no período estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, através do site 
www.ippec.org.br. 
c) Enviar o formulário de solicitação de reserva de vagas para PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) permanente ou temporária, 
devidamente preenchido e assinado, conforme Anexo IV deste Edital e o laudo médico com as informações descritas no 
item a seguir; 
6.1.4.1.1 O laudo médico deverá estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da 
qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença–
CID, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico 
responsável por sua emissão. Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses 
anteriores à data da realização da inscrição. 
6.1.4.1.2 Enviar através de link específico de CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS no site 
www.ippec.org.br, dentro do prazo estipulado no cronograma deste Edital, os seguintes documentos: 
a) Anexo IV devidamente preenchido e assinado; 
b) laudo médico.  
6.1.4.1.2.1 O candidato deve estar "logado" no site para enviar os documentos. 
6.1.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não 
portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nestes casos, o 
candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 
6.1.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação supracitada 
neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será desconsiderada, passando o 
candidato à ampla concorrência. 
6.1.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível no 
Edital de homologação das inscrições, disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br em data disponível na Tabela 
2.1 - Cronograma. 
6.1.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD, poderá impetrar recurso, em formulário próprio 
disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br, no período proposto na Tabela 2.1 - Cronograma, observado 
horário oficial de Brasília/DF. 
6.1.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá seu nome divulgado na 
lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com deficiência. 
6.1.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será preenchida 
com estrita observância da ordem de classificação geral. 
6.1.10 Da candidata lactante: 
6.1.10.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da prova, deverá: 
6.1.10.1.1 Levar acompanhante; 
6.1.10.1.2 Levar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) que 
ateste esta necessidade. 
6.1.10.2 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena de ser impedida de realizar 
a prova na ausência deste. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala reservada para 
amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de 
parentesco ou de amizade com a candidata no local. 
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6.1.10.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos eletrônicos durante a 
realização do certame. 
6.1.10.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de 
prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a 
título de compensação durante o período de realização da prova. 
6.1.11 O IPPEC não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede. 
6.1.12 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada, bem como 
quaisquer documentos enviados e não serão fornecidas cópias desses documentos. 
6.1.13 O IPPEC não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida documentação ao 
seu destino. 
6.1.14 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico 
www.ippec.org.br em data provável estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma. O candidato que tiver a sua solicitação de 
condição especial indeferida poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico 
www.ippec.org.br no período estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, observado horário oficial de Brasília/DF. 
 
7 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
7.1.1 Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que: 
a) for beneficiário da Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo 
nacional, até a data da inscrição no Concurso Público, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007; ou 
b) for Doador de Sangue, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 07/11/1997, 
c) for Doador de Medula, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 07/11/1997:  
7.1.2 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único 
do art. 10 do Decreto n.º 83.936/1979. 
7.1.3 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 
7.1.4 A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada no diário oficial do Estado e no site 
www.ippec.org.br na data estabelecida na Tabela 2.1 - Cronograma. 
7.1.5 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico 
www.ippec.org.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o prazo estabelecido 
na Tabela 2.1 - Cronograma, conforme procedimentos descritos neste edital. 
7.1.6 O prazo de recurso estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, não permite aos recorrentes o acréscimo de 
documentos que não foram enviados em data correta, bem como documentos em desacordo com o item 7 e seguintes 
subitens. 
7.1.7 O candidato que faz jus ao benefício deverá: 
a) Acessar o site www.ippec.org.br; 
b) efetuar sua inscrição no Concurso Público no período estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, através do site 
www.ippec.org.br. 
c) Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida nos itens anteriores, conforme Anexo III deste edital. 
d) Enviar através de link específico de ISENTOS no site www.ippec.org.br, dentro do prazo estipulado no cronograma 
deste Edital, os seguintes documentos (digitalizados – pode ser uma foto, desde que em boa qualidade) sob pena de 
indeferimento na ausência de qualquer um dos documentos abaixo relacionados:  
 

7.2 OS CANDIDATOS DOADORES DE SANGUE OU DE MEDULA LEI Nº 10.567/97: 
7.2.1 Requerimento de isenção Anexo III devidamente preenchido e assinado; 
7.2.2 Documento que comprove sua condição de doador de sangue ou de medula, de acordo com os requisitos exigidos 
na Lei nº. 10.567/97, ou ainda, documento que comprove equiparação de doador de sangue como integrante de 
Associações de Doadores de Sangue. O documento para comprovação da condição de doador de sangue ou de medula 
deverá ser expedido por órgão oficial ou entidade credenciada coletora, discriminando o número e as correspondentes 
datas em que foram realizadas as doações, em número não inferior a 03 (três) para doadores de sangue. 
 

7.3 BENEFICIADOS PELA LEI 13.656 DE 30 DE ABRIL DE 2018 
7.3.1 Requerimento de isenção Anexo III devidamente preenchido; 
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7.3.2 Comprovante de Cadastramento atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com 
assinatura e carimbo do servidor emitente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de publicação do 
presente edital. O referido documento poderá ser obtido nos órgãos ligados a Assistência Social dos Municípios; 
 
 

8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
8.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.ippec.org.br, em data provável 
disponível na Tabela 2.1 - Cronograma. 
8.2 No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às vagas 
para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização da prova. 
8.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, em formulário próprio, 
disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br no período estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, tendo início 
as 08h até 23h59min da data final estipulada, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
8.4 O IPPEC, quando for o caso, submeterá os recursos à Comissão Especial do Concurso Público, a qual decidirá sobre o 
pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico 
www.ippec.org.br. 
8.5 - No Edital de homologação das inscrições, será publicada a relação de pedidos especiais deferidos e indeferidos para 
realização da prova escrita. O candidato que solicitou o atendimento especial e cumpriu fielmente o item 6.4 deste Edital e 
não constar nesta relação, deverá protocolar recurso, solicitando o atendimento especial que necessita. 
8.5.1 - O candidato portador de necessidades especiais, que não recorrer no prazo estipulado em Edital, NÃO poderá 
reclamar ou solicitar condições especiais no dia da prova. 
 
9. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO 
9.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases: 
9.1.1 Primeira etapa: realização de prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos, possuindo caráter eliminatório 
e classificatório. 
9.1.2 Segunda etapa:  Realização de prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Operário 
braçal, Motorista, Operador de trator agrícola e Merendeira. Realização de prova de títulos de caráter classificatório 
somente para os cargos de Professores. 
Observação: A ausência do candidato em qualquer uma das etapas eliminatórias nas datas e horários estabelecidos em 
edital próprio desclassifica automaticamente o candidato do presente Concurso Público. 
 
9.2 – DA PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA 
9.2.1 - A prova escrita será composta de 40 questões, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento, para os cargos: 

Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual Total de pontos 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,00 
Matemática e/ou Raciocínio Lógico 5 2,0 10,00 
Conhecimentos Gerais 5 2,0 10,00 
Legislação  10 2,0 20,00 
Conhecimentos Específicos 10 4,0 40,00 

TOTAL DE PONTOS NA PROVA 100,00 
9.2.2 - Os conteúdos programáticos estão disponibilizados no Anexo II – Conteúdos Programáticos, observando-se a 
especificidade para cada cargo e estarão disponíveis no site www.ippec.org.br. 
 
9.2.3 DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
9.2.3.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, podendo ser aplicada também 
em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município. 
9.2.3.2 O IPPEC poderá utilizar sala(s) existentes e/ou extra(s) nos locais de aplicação da prova, alocando ou remanejando 
candidatos para essa(s), conforme as necessidades. 
9.2.3.3 A prova objetiva será aplicada em data provável conforme Tabela 2.1 - Cronograma, em horário e local a ser 
informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.ippec.org.br. 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1691

 
 
 
 
 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022 

Edital de Abertura n.º 01/2022 
 

Página 8 de 31 

 

9.2.3.4 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais. 
9.2.3.5 Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em sábados, domingos e feriados. Despesas 
provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato. 
9.2.4 O ensalamento será publicado no dia da publicação do Edital de Homologação das inscrições. 
9.2.4.1 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 
comparecimento no horário determinado, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
9.2.5 O local ou horário de realização da prova objetiva, constante no Edital de homologação das inscrições e no 
Ensalamento, divulgado conforme subitens anteriores, não será alterado em hipótese alguma a pedido do candidato.  
9.2.6 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o 
fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta 
e seu documento oficial de identificação com foto (documento físico).  
9.2.7 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade 
fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503, art.159, 
de 23/9/97. 
9.2.8 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva e, 
ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital e imagem. 
9.2.9 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento 
e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, carteira de 
estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem 
como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis, ainda, não serão aceitos quaisquer tipos de documentos na forma 
“digital”. 
9.2.10 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado 
do Concurso Público. 
9.2.11 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo 
ou leitura. 
9.2.12 Em hipótese alguma será permitido ao candidato: 
9.2.12.1 prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original com fotografia; 
9.2.12.2 realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada; 
9.2.12.3 ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso; 
9.2.12.4 realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados; 
9.2.12.5 comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova; 
9.2.12.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no item 12.1.3 deste 
Edital; 
9.2.12.7 em toda e quaisquer dependências físicas onde será realizada a prova, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos 
relacionados no item 12.1.3 deste edital. É expressamente proibida a realização de qualquer tipo de imagem, por qualquer 
meio eletrônico, do local de prova, por parte do candidato, cabendo ao IPPEC a aplicação da penalidade devida. 
9.2.13 O IPPEC recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos ou equipamentos relacionados no item 12.1.3 
deste Edital. Caso seja necessário o candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente 
acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos pelo IPPEC e conforme o previsto neste Edital. 
Aconselha-se que os candidatos retirem as baterias dos celulares antes do acondicionamento no envelope, 
garantindo assim que nenhum som será emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado. 
9.2.14 O IPPEC não ficará responsável pela guarda de quaisquer objetos pertencentes aos candidatos, tampouco se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da 
prova, nem por danos neles causados. 
9.2.15 Não será permitida entrada de candidatos no local de prova portando armas. 
9.2.16 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, durante 
a realização da prova objetiva. 
9.2.17 O IPPEC poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 
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9.2.18 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala sua Folha de Respostas 
devidamente preenchida e assinada. 
9.2.19 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
9.2.20 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha de Respostas, que será o único 
documento válido para a correção. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, 
que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões. 
9.2.21 O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os 
alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
9.2.22 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato, tais como marcação rasurada, marcação não preenchida integralmente, marcações 
feitas a lápis, ou qualquer outro tipo diferente da orientação contida na Folha de Respostas ou na capa do caderno 
de questões. 
9.2.23 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de 
Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do processamento eletrônico 
desta. 
9.2.24 Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá sair no decorrer da prova acompanhado de 
um fiscal de provas. 
9.2.25 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva 
somente após decorridos, no mínimo, 30 (trinta) minutos do seu início, podendo levar consigo o Caderno de Questões, 
devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 
9.2.26 Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem a ata e 
o lacre de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala. 
9.2.27 A prova objetiva terá a duração de 03 horas (três horas), incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas. Não 
haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do afastamento de 
candidato da sala de prova. 
9.2.27.1 As provas serão constituídas de questões objetivas, inéditas ou de domínio público, de múltipla escolha e terá 5 
(cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, sendo atribuída pontuação 0 (zero) às 
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 
9.2.27.2 O candidato deverá obter 50 (cinquenta) pontos ou mais na prova objetiva para não ser eliminado do Concurso 
Público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
 
10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 
10.1 O gabarito preliminar será divulgado em data provável disponível na Tabela 2.1 - Cronograma, no endereço 
eletrônico www.ippec.org.br. 
10.2 Quanto ao gabarito preliminar divulgado caberá a interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos 
do item 11 deste Edital. 
 
10.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA PRÁTICA 
10.3.1 A prova prática será aplicada aos cargos de Operário braçal, Motorista, Operador de trator agrícola e Merendeira, 
em dia estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, em horário e local a ser publicado no edital de divulgação das notas da 
prova escrita. 
10.3.2 Somente serão considerados classificados na primeira etapa e convocados para as provas práticas os candidatos que 
obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 50 (cinquenta) pontos, desde que não ultrapasse o limite máximo abaixo 
estabelecido. Em caso de empate na nota da prova escrita na última colocação, serão convocados todos os empatados. Os 
demais candidatos serão considerados desclassificados deste Concurso Público. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS POR CARGO 

Cargo 
Número Máximo de Candidatos  
Classificados para Prova Prática 

Operário braçal 25 
Motorista 25 
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Operador de trator agrícola 25 
Merendeira 25 

10.3.3 Os candidatos ao cargo de Motorista serão avaliados dirigindo ônibus. 
10.3.4 Os candidatos ao cargo de Operador de trator agrícola serão avaliados operando trator agrícola. 
10.3.5 Os critérios para a avaliação da prova prática serão os seguintes:  
a) Verificação das condições do veículo/máquina; 
b) Partida e parada; 
c) Uso do câmbio e dos freios; 
d) Localização do veículo na pista; 
e) Observação de normas e das placas de sinalização; 
f) Velocidade desenvolvida; 
g) Obediência às situações do trajeto. 
10.3.6 A prova prática será valorada da seguinte forma: o candidato inicia a prova com 100 pontos, sendo-lhe subtraído o 
somatório de pontos perdidos relativos às faltas cometidas durante a realização da prova, sendo sua pontuação final 
calculada de acordo com a fórmula abaixo: 
Pontuação da Prova Prática = (100 - ∑ PP), sendo “∑ PP” = somatória dos pontos perdidos. 
A gravidade das faltas será definida conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro e serão valoradas da seguinte 
forma: 
a) Faltas Gravíssimas: 30 pontos negativos; 
b) Faltas Graves: 20 pontos negativos; 
c) Faltas Médias: 10 pontos negativos, e; 
d) Faltas Leves: 05 pontos negativos. 
10.3.7 Para candidatos ao cargo de Operário braçal e Merendeira, a prova prática consistirá no desenvolvimento de 
atividades práticas, na presença de examinadores, abrangendo os conhecimentos necessários aos profissionais no exercício 
do cargo, onde serão avaliados os seguintes itens: 
a) Organização do trabalho; 10,00 pontos. 
b) Uso correto de instrumentos e equipamentos; 20,00 pontos. 
c) Habilidade e destreza no desenvolvimento das tarefas; 30,00 pontos 
d) Conhecimento prático sobre as atividades desenvolvidas. 40,00 pontos. 
10.3.8 Para o cargo de Merendeira, serão aplicadas atividades inerentes aos cargos, por profissional qualificado, que 
informará no momento da prova prática para o candidato a atividade que ele deverá executar, trazendo assim isonomia no 
processo.       
10.3.8.1 Atividades que poderão ser solicitadas pela Banca Examinadora: 
I. Preparação de alimentos; 
II. Avaliação de pesos e medidas dos alimentos; 
III. Separação de lixo; 
IV. Uso correto de instrumentos e equipamentos; 
V. Atividades práticas sobre as atribuições do cargo; 
10.3.9 Para o cargo de Operário braçal, serão aplicadas atividades inerentes aos cargos, por profissional qualificado, que 
informará no momento da prova prática para o candidato a atividade que ele deverá executar, trazendo assim isonomia no 
processo.       
10.3.9.1 Atividades que poderão ser solicitadas pela Banca Examinadora: 
I. Capinar com enxada espaço de grama e/ou ervas daninhas determinado pelo avaliador; 
II. Executar varrição do local determinado pelo avaliador; 
III. Executar trabalha braçal, utilizando ferramentas e equipamentos de atividades típicas do cargo. 
 
10.4 DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS  
10.4.1 Para candidatos aos cargos de Professores, haverá prova de títulos que avaliará sua formação profissional e 
continuada, desde que o título não seja requisito para investidura no cargo.  
10.4.1.1 Somente serão convocados para a prova de títulos, os candidatos classificados na prova escrita, ou seja, que 
atingiram nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos. 
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10.4.2 A prova de títulos será realizada em data estabelecida na Tabela 2.1 - Cronograma, em sala especial para este fim, 
em horário a ser publicado no edital de divulgação das notas. 
10.4.3 Os títulos poderão ser apresentados à Comissão Organizadora de Concurso Público pessoalmente ou por terceiros, 
sem necessidade de procuração.  
10.4.4 A prova de títulos avaliará a frequência e conclusão somente em cursos relacionados diretamente com a área afim e 
que sejam expedidos por instituição de ensino credenciada pelo MEC, obedecendo ao seguinte quadro de avaliação: 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

Título 
Valor de 

cada título 
Valor máximo 

dos títulos 
a) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a nível de 
ESPECIALIZAÇÃO, com carga horária mínima de 360 horas na área da educação. 

2,50 5,00 

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a nível de MESTRADO, na 
área da educação. 

6,00 6,00 

c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a nível de DOUTORADO, 
na área da educação. 

9,00 9,00 

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 20,00 
10.4.5 Para a comprovação de pós-graduação e graduação NÃO serão aceitas DECLARAÇÕES em hipótese alguma, devendo 
ser apresentado o Diploma ou Certidão de Conclusão. 
10.4.6 Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação deverão ser expedidos por instituição oficial 
reconhecida e credenciada pelo MEC.  
10.4.7 A apresentação dos títulos se dará por fotocópia autenticada em cartório e não poderão apresentar rasuras, borrões, 
emendas ou entrelinhas. Não serão recebidos documentos que não estejam autenticados em cartório, excetuando-se 
os documentos com autenticação digital, desde que contenham o QR CODE, site e o código de verificação da autenticidade 
impressos no certificado ou diploma.    
 
11. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
11.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos. 
11.2 Os candidatos que prestarão prova objetiva escrita e prova de títulos serão classificados em ordem decrescente, de 
acordo com a média final, resultante da soma algébrica obtida pela soma da nota da prova escrita com a nota da prova de 
títulos. 
11.2.1 Para os cargos com prova objetiva escrita, prova de títulos e prova prática serão classificados em ordem 
decrescente, de acordo com a média aritmética ponderada, obtida entre a prova escrita, e a prova prática, mediante a 
seguinte fórmula: (nota da prova escrita) x 0,4 + (nota da prova de aptidão prática) x 0,6 =Média de Classificação, somando-
se a nota da prova de títulos após a aplicação da fórmula.  
11.3 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do 
resultado e classificação deste Concurso Público, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, 
de 1.º de outubro de 2003). 
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos. 
c) obtiver maior pontuação em Legislação. 
d) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa. 
e) obtiver maior pontuação em Matemática. 
f) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais. 
g) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem). 
h) sorteio público. 
11.4 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de duas listagens, a saber: 
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como pessoa com 
deficiência, em ordem de classificação; 
b) Lista de Pessoas com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como pessoa 
com deficiência, em ordem de classificação. 
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12. DA ELIMINAÇÃO 
12.1 Poderá ser eliminado do Concurso Público o candidato que: 
12.1.1 não estiver presente na sala ou local de realização da prova no horário determinado para o seu início; 
12.1.2 for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de material 
não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou de terceiros; 
12.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou diferentemente das 
orientações deste Edital: 
a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; 
c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; 
12.1.4 tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer espécie, que venha 
a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou conforme as orientações 
deste Edital, durante a realização da prova; 
12.1.5 for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
12.1.6 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as autoridades 
presentes ou com os demais candidatos; 
12.1.7 fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
12.1.8 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
12.1.9 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; 
12.1.10 descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas; 
12.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
12.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital durante a realização da 
prova; 
12.1.13 for surpreendido portando qualquer tipo de arma. 
12.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de metal; 
12.1.15 ausentar-se da sala portando o caderno de questões da prova objetiva antes do tempo determinado no subitem 
9.2.24; 
12.1.16 recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
12.1.17 não atingir a pontuação mínima para classificação, prevista neste Edital. 
12.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será 
anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
 
13. DOS RECURSOS 
13.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados ao IPPEC, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, assim entendidos: 
13.1.1 contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa. Não serão aceitos inclusão de documentos faltantes que 
não foram enviados dentro do período estabelecido; 
13.1.2 contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e inscrição como 
pessoa com deficiência; 
13.1.3 contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar; 
13.1.4 contra a nota final e classificação dos candidatos. 
13.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos no 
endereço eletrônico www.ippec.org.br, sob pena de perda do prazo recursal. 
13.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br. 
13.3.1 As alegações devem estar fundamentadas em: 
a) Citação das fontes de pesquisa; 
b) Nome dos autores; 
c) Bibliografia específica com cópia das páginas dos livros citados. 
13.4 - Procedimentos para envio do recurso: 
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a) Acessar o site; 
b) Preencher o formulário de recurso (Anexo V), fundamentar, assinar e digitalizar; 
c) Anexar as cópias escaneadas das páginas dos livros citados; 
d) Enviar através de link específico de Recursos no site www.ippec.org.br, dentro do prazo estipulado no cronograma 
deste Edital. O candidato deve estar "logado" no site para enviar recursos. 
Os arquivos devem ser preferencialmente em .pdf. Arquivos enviados em extensões diferentes não serão analisados pela 
Banca e serão preliminarmente indeferidos. 
13.4.1 - Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado e não atender os dispositivos constantes nos itens acima 
ou for interposto fora do prazo, bem como os que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou 
procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital. 
13.5 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente contra questões da prova 
objetivas e o gabarito preliminar, este deverá estar acompanhado de citação da bibliografia. 
13.6 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo 
estabelecido neste Edital não serão apreciados. 
13.7 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 13.1 deste Edital. 
13.8 Admitir-se-á um único recurso por questão pelo candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulgado, não sendo 
aceitos em hipótese alguma recursos coletivos. 
13.9 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão 
recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 
13.10 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado 
da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 
13.11 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos do cargo, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
13.12 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação. 
13.13 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 
13.14 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
13.15 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato. 
13.16 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
13.17 As respostas dos recursos estarão disponíveis no link https://ippec.org.br/login na área do candidato, em data da 
divulgação dos resultados constante no cronograma.  
13.18 A Banca Examinadora do IPPEC, responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa 
para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 
 
14. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
14.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela prefeitura 
municipal e publicado em Diário Oficial e no endereço eletrônico www.ippec.org.br em duas listas, em ordem 
classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com 
deficiência, e outra somente com a classificação dos candidatos com deficiência. 
 
15. DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO 
15.1 A convocação para admissão será publicada no Diário Oficial do Município ou no endereço eletrônico oficial da 
prefeitura municipal sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que 
serão publicados. 
15.1.1 O Município irá enviar carta com aviso de recebimento aos candidatos convocados, no endereço que o candidato 
registrou quando realizou sua inscrição. 
15.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado como desistente e 
substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado. 
15.3 A admissão para o cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial da Prefeitura Municipal. O candidato convocado 
somente será admitido se for julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto 
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para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da 
lista, obedecida a ordem de classificação. 
15.4 O candidato convocado deverá comparecer no prazo estipulado na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal para apresentar os documentos de sua admissão.  
15.5 Os aprovados aos cargos de professores poderão ser lotados nas escolas de ensino fundamental e/ou Educação Infantil, 
a critério da Secretaria Municipal de Educação.  
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, 
oportunamente divulgado pela prefeitura municipal no endereço eletrônico www.ippec.org.br. 
16.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já tenha 
sido divulgado o resultado deste Concurso Público e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, 
sem direito a recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição. 
16.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais de todos os comunicados e 
Editais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital. 
16.4 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do Concurso Público, seja qual for o motivo da ausência do 
candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no documento de confirmação de 
inscrição, neste Edital e em outros Editais referentes às fases deste Concurso Público. 
16.5 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases obrigatórias acarretará na sua eliminação do Concurso 
Público. 
16.6 O IPPEC não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso Público. 
16.7 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá requerer a alteração através de 
solicitação assinada pelo próprio candidato, enviado no e-mail de atendimento ao candidato ippec@ippec.org.br, anexando 
documentos que comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso Público, Cargo e número de Inscrição, até 
a data de publicação da homologação do resultado final. Após esta data, poderá requerer a alteração junto à Prefeitura 
Municipal, ou enviar a documentação via SEDEX com AR para o mesmo endereço, aos cuidados da Comissão Especial do 
Concurso Público. 
16.8 Os cartões respostas, provas e demais documentos deste Concurso Público serão arquivados pelo período de 06 (seis) 
meses após a homologação final. Após este período serão incinerados. 
16.9 - A Prefeitura Municipal e o IPPEC se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer 
das fases do certame, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase, 
inclusive de provas de acordo com determinação da Prefeitura Municipal. 
16.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público, ouvido o IPPEC. 
16.11 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da sua publicação. 
16.11.1 A impugnação deverá ser enviada, dentro do prazo estipulado, enviado no e-mail de atendimento ao candidato 
ippec@ippec.org.br. 
16.12 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Pinheiro Preto - SC, 20 de outubro de 2022. 

 
 

GILBERTO CHIARANI  
Prefeito de Pinheiro Preto - SC 

 
 

MAÍRA MATTANA MARIANI 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos 

da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto - SC 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

 
OPERÁRIO BRAÇAL  
Receber, orientar, encaminhar o público, informando sofre localização de pessoas em dependências do órgão; Montar, reparar e ajustar 
máquinas e ferramentas, compatíveis com seu conhecimento; Prestar serviços auxiliares, relacionados a artesanato e obras; Efetuar 
limpeza das dependências internas e externas do órgão, bem como em jardins, garagens e veículos; Manter em condições de 
funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do órgão; Executar serviços 
internos e externos de entrega de documentos e mensagens; Realizar serviços de costura, lavação, secagem e passagem de roupa; Efetuar 
a limpeza, irrigação e adubação do solo, plantio e colheita de frutas, legumes verduras e flores; Realizar serviços relacionados com cozinha 
e copa do órgão; Verificar instalações hidráulicas elétricas e sanitárias durante o seu turno a fim de detectar possíveis irregularidades e 
providenciar, a tempo, as medidas recomendáveis; Realizar pequenos reparos, compatíveis com seu conhecimento; Carregar e 
descarregar veículos; Auxiliar em todas as atividade para as quais se exige trabalho braçal; Executar outras atividades compatíveis com o 
cargo e similares as suas atribuições; Operar máquinas e equipamentos de pequeno e médio portes, como trator, mini carregadeira (bob 
cat), perfuratriz, máquina de varrição nos serviços de limpeza pública e outros. Em consonância com a Norma Regulamentadora NR 11 
do Ministério do Trabalho; Operar as máquinas conforme o respectivo manual de operações e zelar pela sua conservação; Realizar os 
cuidados básicos e a manutenção periódica de máquinas ou equipamento sob sua responsabilidade; Executar atividades de roçada, corte 
de grama, e correlatos; Executar pequenos serviços de terraplanagem, corte e retirada de tocos; utilizar os equipamentos de proteção 
individual necessários no exercício da função; Executar outras atividades compatíveis com o cargo e similares as suas atribuições. 
 
 
MOTORISTA  
ATRIBUIÇÕES 
1. Dirigir veículos oficiais, transportando pessoas e materiais; 
2. Zelar pela abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade; 
3. Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; 
4. Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a sua viatura; 
5. Proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em geral; 
6. Proceder ao mapeamento de viagens, identificando usuários, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; 
7. Tratar os passageiros com respeito e urbanidade; 
8. Manter atualizada sua Carteira Nacional de Habilitação e a documentação do veículo; 
9. Atender as necessidades de deslocamento a serviço, segundo determinação dos usuários, registrando as ocorrências; 
10. Implementar práticas de direção defensiva; 
11. Respeitar a legislação de trânsito 
12. Relatar as anormalidades verificadas no seu turno de trabalho; 
13. Controlar os materiais usados, evitando perdas e desperdício 
14. Manter a organização do local de trabalho, especialmente na garagem; 
15. Executar outras atividades compatíveis com o cargo e similares as atribuições. 
 
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 
1. Executar limpeza, regulagem e acondicionamento de peças e equipamentos; 
2. Realizar serviços específicas dentro de sua área de habilidade profissional sob supervisão; 
3. Auxiliar profissionais habilitados nas tarefas agrícolas, sempre relacionadas com a operação de trator; 
4. Manusear, acondicionar e operar o trator, máquinas e ferramentas de serviço; 
5. Manter em condições de funcionamento os equipamentos de uso profissional; 
6. Relatar as anormalidades verificadas no seu turno de trabalho; 
7. Controlar os materiais usados, evitando perdas e desperdício  
8. Manter a organização do local de trabalho; 
9. Transportar o material a ser usado nos serviços. 
10. Executar outras atividades compatíveis com o cargo e similares as atribuições. 
 
 
SERVENTE 
1. Receber, orientar, encaminhar o público, informando sofre localização de pessoas em dependências do órgão; 
2. Montar, reparar e ajustar máquinas e ferramentas; 
3. Efetuar limpeza das dependências internas e externas das instalações dos órgãos da Administração Pública; 
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4. Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do 
órgão; 
5. Executar serviços internos de entrega de documentos e mensagens; 
6. Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão; 
7. Executar ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias 
de acesso estão fechadas corretamente; 
8. Verificar instalações hidráulicas elétricas e sanitárias durante o seu turno a fim de detectar possíveis irregularidades e providenciar, a 
tempo, as medidas recomendáveis; 
9. Controlar a movimentação de veículos, a entrada e saída de volumes, bens móveis e pessoas; 
10. Registrar sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio especial de ponto para comprovar a regularidade de sua ronda, 
quando necessário; 
11. Solicitar socorro às autoridades competentes, imediatamente nos casos de incêndio, enchentes, ameaças de desabamentos, 
vendavais, atentados contra a integridade física o contra a vida, comunicando o fato à chefia imediata; 
12. Relatar as anormalidades verificadas no seu turno de trabalho; 
13. Executar outras atividades compatíveis com o cargo. 
14. Realizar reparos, compatíveis com seu conhecimento; 
15. Auxiliar nas atividades de correspondência interna, deslocamento de móveis, equipamentos, materiais de expediente; 
16. Auxiliar no controle e organização do almoxarifado; 
17. Instalar equipamentos para os quais não se exige conhecimento técnico; 
18. Auxiliar em todas as atividades internas para as quais se exige trabalho braçal. 
19. Controlar o uso e consumo de energia elétrica e outros bens da administração, a fim de evitar desperdício 
20. Executar outras atividades compatíveis com o cargo e similares as suas atribuições. 
 
MERENDEIRA 
- Contribuir com a alimentação e nutrição dos educandos, preparando as refeições a eles destinadas, atentando-se para a qualidade dos 
alimentos utilizados e a higiene no processo de preparação. 
- Preparar refeições para serem servidas nos mais diversos horários nas Unidades de Educação Escolar do município: 
- Observando o cardápio estipulado pela Nutricionista; 
- Adotando o método mais adequado para o preparo; 
- Descongelando alimentos quando necessário; 
- Higienizando os alimentos; 
- Utilizando temperos específicos; 
- Atentando-se ao tempo de cocção; 
- Servindo o alimento ainda quente, quando tratar-se de refeições dessa natureza; 
- Preocupando-se com aroma, cor, textura e consistência dos alimentos, a fim de torna-los apetitosos as crianças. 
- Controlar a quantidade de alimentos a ser preparada, de modo que supra a demanda de alimentação das crianças e não gere muito 
desperdício. 
- Utilizar técnicas adequadas para congelamento e descongelamento de alimentos, bem como controlar o prazo de validade dos mesmos. 
- Armazenar os alimentos com cuidado e organizadamente, de modo que não sofram contaminação. 
- Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e merendas, verificando sua quantidade e qualidade; efetuar registros e 
controles relativos a merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, solicitando sua 
requisição quando necessário; executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior hierárquico (Nutricionista). 
- Limpar e organizar os utensílios, móveis, equipamentos, dependências dos depósitos, cozinha e outros, bem como zelar pela higiene, 
utilizando-se de acessórios pré-determinados (como: luvas, toucas, avental entre outros), visando promover a higiene e o bem estar no 
ambiente de trabalho. 
- Cumprir as determinações da Vigilância Sanitária, quanto ao uso de vestimentas adequadas para o trabalho na cozinha, bem como 
efetuar a revalidação da carteira de saúde anualmente. 
- Guardar amostras de todos os alimentos servidos nas Unidades de Educação, conforme normas pré-determinadas. 
- Auxiliar quando necessário, na elaboração de relatórios com informações e dados da área, visando fornecer subsídios para decisões de 
correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 
- Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para 
eventuais transtornos. 
- Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 
- Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico do município. 
- Manter bom convívio interpessoal, ter postura profissional e boa apresentação pessoal. 
- Tratar bem os educandos nas Unidades de Educação em que for atuar. 
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- Utilizar EPI (Equipamentos de Proteção individual) obrigatoriamente durante todo o período de exercício do seu trabalho, quando 
indicado em laudos competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. O não uso acarretará em processos 
administrativos, podendo evoluir à demissão com justa causa. 
- Executar outras tarefas correlatadas as acima descritas, a critério de seu superior imediato (Nutricionista) e conforme demanda. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
1. Recepção e Atendimento ao público; 
2. Receber e enviar correspondências e documentos; 
3. Preparar e encaminhar documentos; 
4. Fazer fotocópias de documentos; 
5. Enviar documentos para o departamento contábil; 
6. Atender telefonemas; 
7. Manter organizados arquivos e cadastros; 
8. Executar serviços burocráticos afetos ao setor e aos profissionais lotados no órgão; 
9. Digitar cartas, relatórios, memorandos, atas de reunião e outros documentos; 
10. Preencher formulários; 
11. Executar outras atividades inerentes ao cargo. 
 
AUXILIAR ODONTÓLOGO 
- Executar as tarefas determinadas pelo profissional odontólogo; 
- Realizar atividades supervisionadas de rotinas junto ao profissional odontólogo; 
- Protocolar documentos, preencher requerimentos, providenciar e arquivar documentos de pacientes; 
- Organizar e realizar práticas relativas à manutenção e esterilização dos instrumentos, material e equipamentos utilizados no consultório; 
- Providenciar arquivo de fichas de pacientes; 
- Auxiliar o profissional odontólogo nos procedimentos realizados em pacientes; 
- Auxiliar no agendamento de consultas e atendimentos; 
- Repassar dados e informações inerentes aos trabalhos realizados pelo profissional odontólogo à Secretaria da Saúde; 
- Demais atividades inerentes ao cargo. 
 
AUXILIAR TESOURARIA 
1. Auxiliar os trabalhos do tesoureiro; 
2. Auxiliar o tesoureiro no lançamento, verificação e desenvolvimentos de relatórios diários relativos a movimentação financeira; 
3. Auxiliar o Tesoureiro no Controle de saldos bancários; 
4. Verificação de recebimentos e desembolsos; 
5. Auxiliar o Tesoureiro no preenchimento de cheques e outros documentos relativos à movimentações financeiras/contábeis; 
6. Executar outras atividades inerentes ao cargo. 
 
VIGILANTE SANITÁRIO 
- Efetuar a fiscalização sanitária nos estabelecimentos comerciais e particulares (individuais) do município 
- Fazer cumprir as leis e normas relativas à vigilância sanitária, inclusive com auxílio de órgãos estaduais e federais.  
- Aplicar, no âmbito de sua competência, sanções previstas em lei, inclusive interdição de estabelecimentos comerciais.  
- Fiscalizar e denunciar aos órgãos competentes ações predatórias ao meio ambiente. 
- Expedir e cassar alvará sanitário.  
- Exercer a vigilância da qualidade da água consumida, em articulação com o responsável. 
- Sistematizar e interpretar os dados gerados pelo responsável pela operação do sistema de abastecimento de água.  
- Manter registros atualizados sob as características da água distribuída. 
- Informar ao responsável pelo fornecimento de água para consumo humano sobre anomalias e não conformidades detectadas.  
- Alimentar o programa de informática criado na esfera de sua competência. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
- Realizar procedimento de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais. 
- Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, UFS    e   nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçado 
pela equipe; 
- Preparar   o usuário para consultas médicas   e   de   enfermagem, exames e tratamentos na Unidade Básica de Saúde; 
- Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências da USF, garantindo o controle de infecção; 
- Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às famílias de risco, conforme planejamento da Unidade 
de Saúde. 
 
TELEFONISTA 
Atender ao telefone compreendendo ligações externas e internas , expedição e recebimento de fac-símile; efetuar atendimento e 
orientação ao público sempre que necessário, fornecendo informações; orientado e encaminhando aos setores competentes; anotar e 
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repassar os recados e recibos através das ligações telefônicas; conferir e entregar, diariamente, o relatório das ligações efetuadas ; fazer 
solicitação devidamente autorizada para conserto das linhas telefônicas; manter atualizada as listas telefônicas de interesse da prefeitura; 
verificar diariamente o funcionamento dos ramais e outras atividades correlatas. 
 
ATENDENTE DE CRECHE 
Limpeza corporal da criança, ajudar em suas dificuldades, organizar o ambiente para tornar atrativo, atendimento individual respeitando 
as diferenças, atendimento na hora da alimentação, trabalhar em conjunto com o professor regente. 
 
MECÂNICO  
Elaborar planos de manutenção de máquinas e equipamentos; realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos 
automotores, com troca de óleo de motor e outros itens. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de 
veículos. Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio 
ambiente. Elaborar plano de manutenção das máquinas e equipamentos: Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo, máquinas e 
equipamentos; Interpretar desenhos e normas técnicas; Preencher ordem de serviço; Orçar serviços manuais e por computador; Estimar 
tempo de execução de mão de obra; Preencher requisição de material; Identificar o trabalho a ser realizado. Realizar manutenção de 
motores, sistemas e partes dos veículos: Selecionar ferramental de acordo com o trabalho; Remover o motor do veículo; Efetuar limpeza 
geral; Desmontar o motor; Conferir e receber peças; Conferir, testar e receber as máquinas e equipamentos que tenham sofrido 
intervenção mecânica e ou de manutenção por terceiros; Controlar almoxarifado de peças; Elaborar orçamentos para conserto de 
máquinas, veículos e equipamentos; Enviar peças para retificação; Instalar motor no veículo; Montar motor; Ajustar válvulas no motor; 
Identificar tipos de transmissão e funcionamento; Remover sistemas de transmissão; Efetuar ajustes de montagem na transmissão; Limpar 
filtros de transmissão; Instalar sistemas de transmissão no veículo; Ajustar componentes mecânicos elétricos e hidráulicos; Regular freios; 
Sangrar sistema de freios; Drenar filtros da linha de alimentação; Interpretar diagramas eletroeletrônicos; Regular sistema de ignição e 
injeção; Ajustar cubos de rodas; Regular altura da suspensão; Lubrificar articulações da suspensão; Substituir braços do sistema; Ajustar 
componentes pneumáticos. Substituir Peças dos Diversos Sistemas: Trocar peças com defeito de fabricação; Trocar peças desgastadas 
pelo tempo de uso; Substituir agregados (compressor, alternador, bomba d'água etc.); Trocar filtros e lubrificantes; Substituir agregados 
da suspensão; Trocar peças do sistema de escapamento; Trocar fluidos hidráulicos; Trocar sistema de embreagem; Desmontar sistema 
de transmissão; Trocar válvula injetora; Trocar componentes eletroeletrônicos; Trocar amortecedores; Trocar barras estabilizadoras e 
hastes de reação; Trocar molas; Trocar tensores; Trocar válvulas pneumáticas; Trocar buchas; Trocar terminais esféricos (pivôs); Trocar 
rolamentos de rodas; Trocar componentes da unidade hidráulica; Trocar radiadores; Trocar sensores térmicos; Trocar mangueiras, correias 
e polias; Trocar vedantes de óleo e água; Reparar Componentes e Sistemas de Veículos: Reparar sistema de arrefecimento; Reparar 
sistema de sobre alimentação; Reparar sistema de escapamento; Reparar válvulas pneumáticas; Reparar bomba de combustível; Reparar 
válvula injetora (diesel); Reparar carburadores; Reparar bomba injetora; Reparar sistema de carga e partida; Reparar bomba hidráulica da 
direção; Reparar caixa de direção; Reparar chassis; Reparar unidade hidráulica; Reparar bomba d'água; Reparar sistema elétrico; Realizar 
manutenção da bomba hidráulica; Realizar manutenção do compressor de ar. Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos: 
Testar desempenho do motor em dinamômetro; Testar motor no veículo; Testar sistema de transmissão no veículo; Testar válvulas 
injetoras; Efetuar testes hidráulicos e pneumáticos; Testar circuitos eletroeletrônicos; Verificar funcionamento da alavanca e cabo de freios; 
Testar pressão de alimentação e vazão; Verificar condições da tubulação e tanque de combustível; Testar estanqueidade do sistema de 
alimentação; Testar sistema eletroeletrônico do freio ABS; Realizar teste de funcionamento do sistema de arrefecimento; Verificar 
condições de funcionamento dos componentes do freio. Realizar trabalho com segurança: Identificar áreas de risco; Descartar peças, 
componentes, fluidos e lubrificantes, segundo normas ambientais; Consultar recomendações de segurança contidas nos manuais e nos 
veículos; Consertar, máquinas, equipamentos e veículos; Abastecer, com óleo diesel, a frota do Município; dirigir veículos da administração 
pública. Manter organizado e se responsabilizar pelo almoxarifado. Outras atividade correlatas ao cargo. 
 
ANALISTA DE LICITAÇÕES E ATOS ADMINISTRATIVOS 
Coordenar, determinar e fiscalizar as compras e licitações promovidas pela Administração Pública Municipal. Instaurar processos 
administrativos licitatórios e redigir os respectivos editais.  Fazer publicar os atos oficiais e promover os respectivos registros. Coordenar 
e manter registro em livro próprio de todos os atos e processos administrativos. Redigir correspondências oficiais, bem como manter 
sistemas de arquivos. Coordenar e manter sistemas de arquivos de todos os atos administrativos, especialmente os normativos e 
negociais.  Responsabilizar-se pelo trâmite dos documentos públicos e oficiais do Gabinete do Chefe do Executivo. Elaborar, acompanhar, 
autuar e registrar projetos para convênios com entidades públicas. Atos de Secretaria do Departamento de Assessoria Jurídica do 
Município. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
Síntese dos Deveres: coordenar, projetar e executar serviços técnicos na área de agronomia;  Descrição analítica: Organizar e exercer 
tarefas ligadas a produção agrícola, prestar assistência sobre o uso e manutenção de máquinas, implementos, instrumentos e 
equipamentos agrícolas; orientar quanto à seleção de sementes plantio, adubação, cultura, colheita e beneficiamento das espécies 
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vegetais; fazer a coleta e análise de amostras de terra; estudar os parasitas, doenças, e outras pragas que afetam a produção; orientar e 
coordenar os trabalhos de defesa contra as intempéries e outros fenômenos que possam assolar a agricultura; preparar e orientar a 
prestação de pastagens ou forragens; dar orientação de caráter técnico e pecuaristas, orientando as tarefas de criação e reprodução do 
gado; orientar a fiscalização e produção de mudas, pomares, hortas e bosques; orientar a construção de instalações de pequeno porte 
para animais, calcular orçamentos agropecuários; auxiliar técnicos na execução de projetos agropecuários; responsabilizar-se pôr equipes 
auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive aquelas aditadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
 
FARMACÊUTICO 
1. Administrar, organizar e dirigir as ações no âmbito da Farmácia da Unidade Sanitária 
2. Preparação de medicamentos de acordo com prescrição de profissionais da área de saúde 
3. Atuar no controle e distribuição de remédios constantes da farmácia da unidade de saúde 
4. Aviamento de receitas médicas 
5. Elaborar listas de medicamentos a serem licitados 
6. Efetuar controle de estoque dos medicamentos da farmácia da unidade sanitária 
7. Receber e conferir os medicamentos adquiridos pela unidade sanitária 
8. Planejar e executar a Política de seleção e de aquisição de material e medicamentos 
9. Orientar, coordenar, supervisionar os serviços de catalogação e classificação de remédios; 
10. Organizar e revisar fichários, catálogos e índices, através de processos manuais ou automatizados, possibilitando o armazenamento, 
busca e recuperação da informação; 
11. Coordenar, supervisionar e executar estudos e trabalhos que se relacionem com as atribuições do cargo; 
12. Planejar e executar a implantação de sistemas de informação e automação; 
13. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 
14. Emitir pareceres sobre assuntos de sua área de competência; e 
15. Relatar as anormalidades verificadas no seu turno de trabalho; 
16. Controlar os materiais usados, evitando perdas e desperdício 
17. Manter a organização do local de trabalho; 
18. Executar outras atividades compatíveis com o cargo e similares as atribuições. 
19. Efetuar a entrega de medicamentos de maneira domiciliar. 
 
MÉDICO 
Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita. Executar   as   ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso. Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio. Realizar   as   
atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência 
à Saúde - NOAS 2001. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva. Fomentar   a   criação de grupos de patologias especificas, como 
de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências. Encaminhar aos 
serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de    
acompanhamento    e   referência   e contra-referência; Realizar     pequenas     cirurgias ambulatórias. Indicar internação hospitalar. 
Solicitar exames complementares. Verificar e atestar óbito 
 
PROFESSOR DE INGLÊS 
Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional 
e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular quanto a sua sala 
de aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes curriculares; Ministrar aulas de Inglês nos dias letivos e horas de 
trabalho estabelecidas, inclusive com a participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos prazos estabelecidos; Participar da elaboração 
da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; Participar da elaboração, execução e avaliação do plano integral da escola; 
Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Constatar 
necessidades e encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; Atender às solicitações da direção da escola referentes 
a sua ação docente; Atualizar-se em sua área de conhecimentos; Participar do planejamento e das atividades específicas ou extraclasse; 
Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; 
Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, formaturas, bem como de outros 
eventos da área educacional e correlata; Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta político pedagógica do 
estabelecimento de ensino; Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem; 
Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; 
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Contribuir para o aprimoramento da qualidade de tempo livre dos educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Manter-se atualizado sobre a legislação do ensino; Executar outras atividades afins 
 
 
 
PROFESSOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 
Organizar, coordenar, realizar, supervisionar e avaliar atividades que envolvam temas da cultura corporal de movimento (esporte, danças, 
jogos, brincadeiras, ginásticas, lutas etc.), tais como: jogos e competições escolares, cursos, mostras, festivais, torneios, gincanas e 
excursões; organizar o plano de aula, garantindo maior direcionamento ao seu trabalho. No caso da necessidade de ser substituído, 
informar os conteúdos a serem trabalhados com a turma para que haja sequência pedagógica. Ministrar aulas de forma a cumprir com 
o programa de conteúdo das disciplinas ou séries sob sua responsabilidade; Outras atividades inerentes ao cargo; Acompanhar equipes 
do município em excursões esportivas; 
 
PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA (EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS)   
Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular de escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional 
e às diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular quanto a sua sala 
de aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes curriculares; ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho 
estabelecidas, inclusive com a participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o rendimento escolar, nos prazos estabelecidos; participar da elaboração 
da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; participar da elaboração, execução e avaliação do plano integral da escola; 
participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula; zelar pela aprendizagem dos alunos; constatar 
necessidades e encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; atender às solicitações da direção da escola 
referentes  a sua ação docente; atualizar-se em sua área de conhecimentos; participar do planejamento e das atividades específicas ou 
extraclasse; cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão 
escolar; participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, formaturas, bem como 
de outros eventos da área educacional e correlata; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta político pedagógica do 
estabelecimento de ensino; promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem; 
fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho 
docente;  contribuir para o aprimoramento da qualidade de tempo livre dos educandos, prestando-lhes aconselhamentos; zelar pela 
disciplina e pelo material docente; manter-se atualizado sobre a legislação do ensino; executar outras atividades afins. 
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ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS - LÍNGUA PORTUGUESA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL   
Compreensão e interpretação de textos. Divisão silábica. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Classificação das 
palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão 
em gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. 
Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes, numerais e advérbios. Concordância nominal e verbal. Empregos dos sinais de 
pontuação. Obs. poderão ser cobradas questões específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO   
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão em 
gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. 
Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração (período simples: termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Processos de 
formação de palavras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de pontuação. Obs. poderão ser cobradas questões 
específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR    
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão em 
gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. 
Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração (período simples: termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Processos de 
formação de palavras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de pontuação. Obs. poderão ser cobradas questões 
específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 
 

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS – MATEMÁTICA/ RACIOCINO LÓGICO 
 
MATEMÁTICA - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL/ALFABETIZADO   
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento 
no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria plana: perímetro e área das principais figuras 
geométricas. Regra de três simples. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Séries lógicas.  
 
MATEMÁTICA - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO   
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento 
no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume das principais figuras 
geométricas. Regra de três simples e composta.  Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Equações: 1º grau, 2º grau e sistemas. 
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Probabilidade. Raciocino lógico.  
 
MATEMÁTICA - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR     
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento 
no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume das principais figuras 
geométricas. Regra de três simples e composta.  Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Equações: 1º grau, 2º grau e sistemas. 
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Analises combinatórias. Probabilidade. Raciocino lógico. 
 

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS - CONHECIMENTOS GERAIS  
 
CONHECIMENTOS GERAIS - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL   
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas 
correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. História do Brasil. 
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Problemas ambientais. Espaço natural catarinense: relevo, hidrografia e recursos minerais e energéticos. Aspectos históricos do Estado e 
do Município. Atualidades em diversas áreas, como: saúde, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia e relações internacionais. As transformações políticas no mundo contemporâneo. Desenvolvimento urbano e impactos 
ambientais nas metrópoles brasileiras. A sustentabilidade a conservação do meio ambiente e os problemas ambientais. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO   
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas 
correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. História do Brasil. 
Problemas ambientais. Espaço natural catarinense: relevo, hidrografia e recursos minerais e energéticos. Aspectos históricos do Estado e 
do Município. Atualidades em diversas áreas, como: saúde, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia e relações internacionais. As transformações políticas no mundo contemporâneo. Desenvolvimento urbano e impactos 
ambientais nas metrópoles brasileiras. A sustentabilidade a conservação do meio ambiente e os problemas ambientais. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR     
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas 
correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. História do Brasil. 
Problemas ambientais. Espaço natural catarinense, hidrografia e recursos minerais e energéticos. Aspectos históricos do Estado e do 
Município. Atualidades em diversas áreas, como: saúde, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia e relações internacionais. As transformações políticas no mundo contemporâneo. Desenvolvimento urbano e impactos 
ambientais nas metrópoles brasileiras. A sustentabilidade a conservação do meio ambiente e os problemas ambientais. 
 

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS - LEGISLAÇÃO  
 
LEGISLAÇÃO - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL     
Lei orgânica do Município de Pinheiro Preto/SC. Estatuto dos Servidores do Município de Pinheiro Preto/SC. Constituição Federal.  
 
LEGISLAÇÃO - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO   
Lei orgânica do Município de Pinheiro Preto/SC. Estatuto dos Servidores do Município de Pinheiro Preto/SC. Constituição Federal.  
 
LEGISLAÇÃO - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR     
Lei orgânica do Município de Pinheiro Preto/SC. Estatuto dos Servidores do Município de Pinheiro Preto/SC. Constituição Federal.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
OPERÁRIO BRAÇAL  
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Código de Ética do Servidor 
Público (Decreto 1171/94). Apresentação pessoal. Noções básicas sobre a preservação do meio ambiente e qualidade de vida. Coleta e 
reciclagem de lixo e detritos. Noções básicas de eletricidade, hidráulica, carpintaria, marcenaria e reparos em alvenaria. Primeiros Socorros. 
Noções básicas de segurança no trabalho. Prevenção e combate a incêndio. 
 
MOTORISTA  
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Noções elementares de mecânica (veículos e tratores). 
Conservação e manutenção de veículos. Novo código de trânsito brasileiro. Infrações e penalidades. Normas gerais de circulação e 
conduta. Habilitação. Direção defensiva e preventiva. Sinalização de trânsito. Noções de segurança no trabalho. Prevenção e combate a 
incêndios. Primeiros socorros. Atendimento a acidentes de trânsito.  
 
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de máquinas. Noções básicas 
dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção e transmissão. Sistemas hidráulicos. Óleos e 
graxas: tipos e especificações. Ferramentas de mecânico: conhecimento e aplicação. Novo código de trânsito brasileiro: infrações e 
penalidades, normas gerais de circulação e conduta, habilitação. Sinalização de trânsito. Direção defensiva e preventiva. Prevenção e 
combate a incêndios. Primeiros Socorros. Atendimento a acidentes de trânsito.  
 
SERVENTE 
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Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Código de Ética do Servidor 
Público (Decreto 1171/94). Apresentação pessoal. Noções básicas sobre a preservação do meio ambiente e qualidade de vida. Coleta e 
reciclagem de lixo e detritos. Noções básicas de eletricidade, hidráulica, carpintaria, marcenaria e reparos em alvenaria. Primeiros Socorros. 
Noções básicas de segurança no trabalho. Prevenção e combate a incêndio. 
 
MERENDEIRA 
Noções de higiene e manipulação de alimentos. Noções das técnicas adequadas para aquisição dos alimentos. Noções das técnicas de 
pré-preparo dos alimentos. Noções das técnicas de preparo dos alimentos. Noções das técnicas de armazenamento dos alimentos. 
Noções de controle de estoque. Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos. Operação de equipamentos próprios 
da cozinha. Noções das enfermidades causadas por alimentos contaminados. Higiene e limpeza da cozinha, do refeitório e áreas afins. 
Noções básicas sobre Primeiros Socorros. Noções de combate e prevenção de incêndio. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Código de Ética do Servidor 
Público (Decreto 1171/94). Constituição Federal. Apresentação pessoal. Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, 
classificação. Redação oficial: características e tipos. Atos e contratos administrativos. Lei 8666/93 e suas alterações e complementações. 
Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 8.666/93. Lei 14.133/21. Lei 10.520/02. Informática: Sistema 
Operacional Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Anti-vírus. Código tributário 
municipal. 
 
AUXILIAR ODONTÓLOGO 
Rotinas básicas em um consultório odontológico. Preenchimento de fichas clinica. Prevenção. Cariologia. Placa bacteriana. Técnicas de 
escovação. Tipos de dentição.  Anatomia dental. Esterilização, Desinfecção, Assepsia, Antiasepsia. Ergonomia (trabalho a quatro mãos). 
Métodos de Prevenção (selantes, flúor, palestras).  Materiais e Instrumentais utilizados na clinica odontológica (seqüência, utilização). 
Rotina de cuidados com equipamentos da clinica. Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). Sistema Único de Saúde (SUS): seus 
princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II - Da Saúde). Norma 
Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde da Família (ESF).  
 
AUXILIAR TESOURARIA 
Administração pública: atos administrativos, contratos administrativos, serviços públicos, servidores públicos, responsabilidade civil da 
administração, controle da administração, regime jurídico administrativo, poder de polícia. Licitações. improbidade administrativa, Lei de 
Responsabilidade Fiscal - 101/00. Ética Profissional, Contabilidade pública: conceito, campo de aplicação e relações com outras disciplinas, 
sistemas de contabilização, regimes contábeis. Orçamento Público: definição e princípios orçamentários. Lei nº 4.320/64. Direito tributário: 
Sistema Tributário Nacional, disposições gerais, competência tributária, impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria. Normas 
Gerais de direito tributário: legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário, administração tributária – Decreto-Lei 406/68 e 
suas alterações – art. 8° e seguintes. Lei complementar nº 123/2006. Informática: Sistema Operacional Windows, Conhecimento sobre o 
pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),  Internet, Anti-vírus.Constituição de l988 e suas alterações (arts 70 a 75 e arts. 145 a 
169).  Código Tributário do Município. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público (NBCASP-NBC T 16). Ética 
profissional. Toda legislação citada anteriormente e suas respectivas alterações e complementações até a publicação deste Edital. 
 
VIGILANTE SANITÁRIO 
Microbiologia e segurança alimentar conceitos de microbiologia: bactérias, bolores e leveduras. Curva de crescimento microbiano. 
Coloração de Gram. Microrganismos gram-positivos e gram-negativos. Fatores que afetam o desenvolvimento microbiano. Enfermidades 
transmitidas por alimentos: Toxiinfecções alimentares. Boas práticas de fabricação. Tecnologia de alimentos métodos de conservação de 
alimentos. Aspectos nutritivos dos alimentos. Deterioração de alimentos. Código do consumidor. Legislações pertinentes a conservação 
e prazo de validade de alimentos. Portaria nº 1.428/MS, de 26 de novembro de 1993 que aprova o regulamento técnico para inspeção 
sanitária de alimento; diretrizes para o estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos; 
e regulamento técnico para o estabelecimento de padrão de identidade e qualidade para serviços e produtos na área de alimentos. 
Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997 que estabelece os requisitos gerais sobre as condições higiênico-sanitárias e de Boas 
Práticas de Fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos. Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 
2002 que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de Alimentos. Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 que dispõe sobre Regulamento Técnico 
de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatomia e Fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e 
antissepsia. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe médica. Infecção hospitalar. Técnicas e procedimentos: admissão do 
paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e peso, lavagem das mãos, arrumação de 
cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração, 
retirada de pontos. Posições para exames. Administração de medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material de esterilização, 
tipos, potencial de contaminação, materiais e equipamentos dos centros. Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, 
obstrução das vias aéreas superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras, picadas de animais peçonhentos. 
Saúde do profissional de enfermagem. Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias:  AIDS, coqueluche, dengue, 
difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, 
parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e 
circulatório. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e desenvolvimento 
infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. Enfermagem de Saúde 
Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e saúde pública e coletiva. Notificação compulsória. Lixo 
hospitalar. Calendário de vacinação. Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis 
(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde da Família (ESF). Constituição 
da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts l96 a 200). Ética Profissional: Código de ética profissional. Conselho 
Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN). 
 
TELEFONISTA 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Código de Ética do Servidor 
Público (Decreto 1171/94). Apresentação pessoal. Conhecimento de equipamentos comuns da mesa operadora. Componentes: tipos, 
modelos, usos e cuidados. Características técnicas de funcionamento de aparelhos telefônicos. Defeitos na aparelhagem: prevenção e 
providências. Operação de equipamentos telefônicos: recepção e transmissão de mensagens telefônicas. Atendimento simultâneo, 
consulta e conferência. Conhecimento de teclado. Sigilo das comunicações. Qualidade da voz, dicção, comunicabilidade. Formas de 
tratamento. História do telefone: DDD – DDI – DDR. 11- Tarifação das chamadas locas e interurbanas. Informática: Sistema Operacional 
Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),  Internet, Anti-vírus. 
 
ATENDENTE DE CRECHE 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Legislação pertinente à 
criança e ao adolescente. Noções das características de desenvolvimento psico-social da criança e do adolescente. Noções de Segurança 
no Ambiente Escolar. Noções de primeiros socorros. Doenças comuns no cotidiano escolar. Combate e prevenção a incêndio. 
Conhecimento básico sobre diagnóstico e prevenção ao uso de drogas. Adolescência: Caracterização da adolescência; Aspectos físicos e 
psicossociais. Disciplina Escolar: Conceitos e possibilidades. Trabalho em equipe: Níveis de interação. Código de Ética do Servidor Público 
(Decreto 1171/94). O atual sistema educacional brasileiro. Contexto social e escola. Diversidade cultural, gênero, preconceito, violência e 
Mídia nas relações escolares. Leis: 10741 (Estatuto do Idoso).  8069/90 (ECA).    11340 (Lei Maria da Penha).   8742/93 (LOAS).  Lei nº 
9.394/96 (LDB). 
 
MECÂNICO  
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Princípios de 
funcionamento do motor a combustão interna. Conhecimentos e procedimentos de manutenção dos sistemas de: alimentação, 
arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção e transmissão. Lubrificantes e sistemas de lubrificação. Tipos e uso de 
ferramentas e equipamentos de mecânico. Manutenção preventiva e corretiva. 
 
ANALISTA DE LICITAÇÕES E ATOS ADMINISTRATIVOS 
Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, classificação. Redação oficial: características e tipos. Atos e contratos 
administrativos. Lei Federal nº 14.133/21. Lei 8.666/93 e suas alterações e complementações. Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Lei complementar nº 123/2006. Informática: Sistema Operacional Windows e GNU/LINUX, Conhecimento sobre 
o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),  Internet, Anti-vírus. Direito Administrativo: Noções de Direito Administrativo. 
Administração Pública Direta e Indireta: Órgãos e Entidades. Autarquias. Atos e fatos administrativos. Classificação dos Atos 
Administrativos. Elementos do Ato Administrativo. Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. Atributos do Ato Administrativo. Formas 
de extinção dos Atos Administrativos. Atos Administrativos Inválidos. Convalidação. Contratos Administrativos. Conceitos e Caracteres 
Jurídicos. As Diferentes Espécies de Contratos Administrativos. Os Convênios Administrativos. Licitação: conceito, princípios, 
fundamentos, modalidades e procedimentos. Execução dos Contratos Administrativos. Poderes Administrativos. Poder hierárquico, 
disciplinar e normativo. Do controle da Administração Pública. Da improbidade administrativa. 
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ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
Agricultura - Quanto às culturas perenes e temporárias, serão abordados aspectos morfofisiológicos de crescimento, desenvolvimento e 
produção, que estão relacionados aos seguintes itens: Fatores edafo-climáticos (temperatura, disponibilidade de água, umidade relativa 
do ar, luminosidade, acidez/alcalinidade e aeração). Fertilidade dos solos e nutrição mineral de plantas (elementos essenciais e sua 
disponibilidade, adubação e fertilizantes, correção do solo e corretivos). Transformações do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e de outros 
elementos no solo. Tratos culturais (principais práticas culturais e particularidades de lavouras de importância econômica). Controle de 
ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). Principais pragas e doenças e métodos de controle. Conceitos, objetivos, escolas e 
aplicação dos princípios agroecológicos: agricultura orgânica, as escolas da linha agroecológica. Conversão da agricultura convencional 
à agricultura orgânica. Tipos de máquina e implementos agrícolas e sua operacionalização. Gênese do solo. Processos e fatores de 
formação dos solos. Características físicas, químicas e mineralógicas dos solos. Principais atributos do solo para fins de classificação. 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Levantamentos e amostragem de solos. Engenharia Rural : Irrigação e Drenagem. Pecuária - 
Quanto à produção animal, serão abordados os seguintes aspectos da Bovinocultura (de corte e leiteira), suinocultura e avicultura: Manejo 
(conhecimento das particularidades de cada espécie explorada). Sanidade (controle e prevenção das principais doenças e parasitoses). 
Principais raças e aptidões. Reprodução (ciclo reprodutivo e técnicas promotoras de maiores produtividades). Índices zootécnicos (taxas 
de natalidade, desfrute). Economia Agrícola - Teoria e instrumentos de análise econômica: teoria da produção e da estrutura de mercados, 
progresso técnico na agricultura, teoria da demanda, teoria da oferta, elasticidades, mudança no equilíbrio, relações entre receita e 
elasticidade, formação de preços, preços fixos e flexíveis, determinação dos preços agrícolas, teoria da renda da terra. Mecanismos e 
financiamentos da política agrícola, política macroeconômica e agricultura, instrumento de política agrícola: créditos, preços, tributação, 
tecnologia, armazenamento e comercialização, políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e colonização. Como 
promover "dias de campo" para demonstrar técnicas. Noções e conhecimentos para elaboração de laudos técnicos. 
 
FARMACÊUTICO 
Conceitos em farmacocinética, bioequivalência e biodisponibilidade. Farmacodinâmica: Interação medicamentosa, mecanismo de ação 
das drogas e relação entre concentração da droga e efeito. Diluições; Extração, Formas farmacêuticas: Líquidas (Soluções, xaropes, colírios 
etc.). Formas farmacêuticas sólidas (pós,  cápsulas, pílulas, grânulos, bolos, pastilhas, granulados, comprimidos, drágeas), Semi-sólidos 
(pomadas, cremes, loções) e fatores que influenciam na estabilidade destas formas farmacêuticas. Farmacologia da dor e da inflamação. 
Farmacologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema digestivo. Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e 
autônomo. Farmacologia do sistema cardiovascular. Farmacologia dos processos infecciosos/ antimicrobianos / antiparasitários. 
Farmacotécnica e formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semissólidas. Legislação Farmacêutica. Política de Medicamentos e de Assistência 
Farmacêutica no SUS: Medicamentos disponibilizados, programas aos quais se destinam - Saúde Mental, Excepcionais, Hipertensão e 
Diabetes, Estratégicos, AIDS. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e suas atualizações. Vigilância Sanitária. Legislação 
Sanitária. Noções sobre Atenção Farmacêutica. Código de ética da profissão farmacêutica. Boas práticas de dispensação de 
medicamentos. Medicamentos genéricos. Medicamentos sujeitos a controle especial. Atenção primária a saúde e a farmácia básica. 
Farmácia Hospitalar: Conceitos, objetivos, estrutura física e organizacional da farmácia hospitalar. Gerenciamento de medicamentos e de 
produtos farmacêuticos de uso hospitalar. Seleção de medicamentos. Sistema de distribuição e estoque de medicamentos. Comissão de 
Farmácia e Terapêutica. Papel da Farmácia no Controle das Infecções Hospitalares. Farmacovigilância hospitalar. Farmacoepidemiologia. 
Farmacoeconomia. Terapia antineoplásica (quimioterapia). Nutrição Parenteral. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. Farmacologia 
Clínica: Boas Práticas de Manipulação em Farmácia. Estabilidade de medicamentos e determinação do prazo de validade. Cálculos 
relacionados ao preparo de formas farmacêuticas. Código de ética da profissão farmacêutica (Resolução do CFF nº 596 de 21 de fevereiro 
de 2014). Legislação pertinente ao exercício profissional Farmacêutico em unidades Hospitalares; Portaria n° 344/98 da Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Min. da Saúde; Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; Lei Federal nº 6360, de 23 de setembro de 1976. 
 
MÉDICO 
Clínica Cirúrgica: Choque. Queimaduras. Gangrenas. Fraturas em geral. Principais fraturas. Torções. Luxações. Traumatismos. Lesões 
traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, abdome e dos membros. Apendicite e hérnias abdominais. Oclusão intestinal. Osteomielite 
e tumores dos ossos. Afecções cirúrgicas do aparelho genital. Abdome agudo. Feridas cirúrgicas. Préoperatório. Pós-operatório. 
Conhecimento sobre as principais  doenças Infecciosas e Parasitárias: DST/AIDS, cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, 
escabiose, esquistossomose, febre amarela, filariose, hanseníase, hepatites, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, malária, 
meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose, tuberculose, gripes e outras doenças do aparelho 
respiratório e circulatório. Medicina Interna: Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem sinais de 
localização, convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia gravis, doença de 
Parkinson, demência e depressão. Doenças Endócrino-Metabólicas e Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos-Básicos: distúrbios 
ipotálamohipofisários, distúrbios da tireóide, do córtex e medula da supra-renal, diabete melito tipo I e II, desidratação hiper e hipotônica, 
hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e hipocalcemia, hiper e 
hipomagnesemia. Doenças do Aparelho Respiratório: doenças das vias aéreas superiores, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
pneumonias, tuberculose, doenças da pleura, sarcoidose, câncer de pulmão, tromboembolia pulmonar, doenças pulmonares 
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ocupacionais. doenças do sistema cardiovascular: arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, 
endocardite infecciosa e pericardites, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica coronariana. Doenças do Rim e 
Trato-urinário: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, nefrolitíase, infecções urinárias alta e baixa. Distúrbios 
Reumatológicos: artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, gota, artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. 
Desordens do Sistema Gastrointestinal: esofagites e câncer do esôfago, úlcera péptica, câncer gástrico, pancreático e colônico, colite 
ulcerativa, doença de Crohn, apendicite aguda, pancreatites, obstrução intestinal, hepatites, cirrose hepática, doença diverticular do cólon. 
Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS, tétano, botulismo, leptospirose, malária, leishmaniose, toxoplasmose, parasitoses intestinais. Doenças 
Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. Emergências Médicas: parada cardio-respiratória, insuficiência 
respiratória aguda, choques, hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras, afogamentos, intoxicações e envenenamentos, mordedura 
e picadas de animais peçonhentos. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). 
Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde da Família (ESF).  
 
PROFESSOR DE INGLÊS 
História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. O atual 
sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a 
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo 
ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do 
conhecimento: papel do educador. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. O planejamento 
em educação. Avaliação Escolar. Avaliação na educação infantil. Inclusão escolar. Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana. Gestão escolar democrática e participativa. Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação 
infantil. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, 
disortografia, disartria e  TDAH). A importância da literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Direitos da criança e do 
adolescente. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Ética no trabalho docente. Constituição 
Federal de 1988. Compreensão de textos em Língua Inglesa: estratégias de leitura, tipologia textual, estrutura e organização textual, 
coerência e coesão: principais elementos e relações da estrutura lingüística do inglês (morfologia, sintaxe, semântica, fonologia, 
vocabulário, uso); fundamentos teóricos do processo de ensino/aprendizagem da Língua Inglesa e principais abordagens metodológicas.  
 
PROFESSOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 
História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. O atual 
sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a 
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo 
ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do 
conhecimento: papel do educador. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. O planejamento 
em educação. Avaliação Escolar. Avaliação na educação infantil. Inclusão escolar. Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana. Gestão escolar democrática e participativa. Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação 
infantil. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. A importância da literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. 
Direitos da criança e do adolescente. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Ética no trabalho 
docente. Doenças comuns no cotidiano escolar. Noções de primeiros socorros. A Educação Física e a interdisciplinaridade no contexto 
pré-escolar e no Ensino Fundamental. Fundamentos da Educação Física;Histórico da Educação Física;  Função Social da disciplina de 
Educação Física; Desenvolvimento Humano.  Os elementos da pratica pedagógica na Educação física (elementos metodológicos de 
trabalho). Noções básicas de regras do atletismo e esportes coletivos. Constituição Federal de 1988 (arts 205 a 217). ECA - Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
 
PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA (EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS)   
História da Educação Brasileira. Legislação da educação infantil. O profissional da educação infantil – postura e ética. Projeto político-
pedagógico. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. Objetivos e conteúdos da educação 
infantil. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, 
educação, lazer e esporte. Estatuto da criança do adolescente (ECA). Fundamentos e métodos da educação infantil. A avaliação na 
educação infantil. Integração família/instituição de educação infantil. A importância da literatura infantil na infância. Relação afetiva 
criança/adulto. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. Aspectos fundamentais da proposta pedagógica na educação infantil. O 
lúdico e os jogos na educação infantil. Adaptação da criança na creche. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, 
disgrafia, disortografia, disartria e  TDAH).  Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações 
Humanas no Trabalho. 
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ANEXO III - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 
OBS: Para solicitar a isenção da taxa é necessário que efetue a sua inscrição no CONCURSO PÚBLICO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
Nome: 
CPF: 
Cargo Pretendido: 

 
Solicito isenção da taxa de inscrição no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2022 e declaro que: 

 
 

a) (    )  Sou beneficiário da Lei Federal nº 13.656  e estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) e sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

 
b) (   ) Sou doador de sangue, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 07/11/1997  
 
c)(   ) Sou Doador de Medula, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 07/11/1997.  
 
 

 
Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas. Estou ciente de que poderei ser responsabilizado 
criminalmente, caso as informações aqui prestadas não correspondam à verdade. 

 
 

 
 
 

_________________________, _________ de _________________________ de2022. 
 
 

 
_____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO IV - REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA  
 
À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
Nome: 
CPF: 
Cargo Pretendido: 

 
Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme previsto no 
Decreto Federal n.º 3.298/1999 
 (     ) Não                     (     ) Sim 
 
Tipo da Deficiência: (     ) Física     (     ) Auditiva     (     ) Visual      (     ) Mental     (     ) Múltipla 
 
Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)? 
(     ) Não                     (     ) Sim 
 
Em caso positivo, especificar:  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

_____________________, _________ de ________________ de ___________. 
 
 

 
_____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
 

 
O requerimento deverá estar acompanhado de laudo médico e/ou parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência. 
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ANEXO V - REQUERIMENTO DE RECURSO  
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

CPF: 

Cargo Pretendido: 
 

À Comissão Organizadora do Concurso Público / IPPEC 
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A: 
 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
 
 
 
 
 
 

REQUERIMENTO: 
(     ) Solicito alteração da letra "__________" para letra "__________". 
(     ) Solicito anulação da questão, pois não há alternativa correta. 
(     ) Solicito anulação da questão, pois há mais de uma alternativa correta. Letras (_______ e _______). 
(     ) Solicito anulação da questão, pois assunto da questão não está previsto no conteúdo programático. 
(     ) Outros. 
 

 
_________________, __________ de ________________ de _____________. 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
INSTRUÇÕES: 

− Somente serão analisados pela Banca Examinadora os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com as 
normas estabelecidas no Edital de Abertura. 

− No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação lógica e consistente, devendo, ainda, estar acompanhado 
de cópia da bibliografia pesquisada para fundamentação. 
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GILBERTO CHIARANI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições 
atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria 
nº587/2022, TORNA PÚBLICO a realização de Concurso Público - Modalidade Emprego Público, destinado à contratação 
de pessoal em regime próprio nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, para atender à necessidade do 
interesse público e formação de cadastro de reserva. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Concurso Público - Modalidade Emprego Público a que se refere o presente Edital será executado pelo IPPEC, 
endereço eletrônico www.ippec.org.br e correio eletrônico ippec@ippec.org.br. 
1.2 O Concurso Público - Modalidade Emprego Público destina-se ao provimento de vagas existentes, em caráter efetivo, 
de acordo com a Tabela 3.1 deste Edital. 
1.3 A convocação para as vagas informadas na Tabela 3.1 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a 
conveniência do Poder Executivo Municipal, dentro do prazo de validade do Concurso Público - Modalidade Emprego 
Público. 
1.4 Os requisitos e as atribuições dos cargos estão relacionados no Anexo I deste Edital. 
1.5 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital. 
1.6 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas 
e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais 
publicações no endereço eletrônico www.ippec.org.br e www.pinheiropreto.sc.gov.br. 
1.7 É de inteira responsabilidade do candidato, ler e tomar ciência de todos itens constantes no presente edital. 
1.8 Este edital tem prazo de validade de 2 (dois) anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser 
prorrogado por igual período a critério do Poder Executivo Municipal. 
 
2. DO CRONOGRAMA 
2.1 Os candidatos interessados, deverão se ater aos prazos estabelecidos e acompanhar cada etapa conforme cronograma 
estabelecido neste edital. 
Tabela 2.1 

DATAS ETAPA OU ATIVIDADE 

20/10/2022 Publicação do Edital  

21/10 a 31/10/2022 Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição  

04/11/2022 Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 
07 e 08/11/2022 Prazo para recurso Edital de Isenção  

21/10/2022 a 16/11/2022 Período de Inscrição 

16/11/2022 Último dia para pagamento do boleto bancário 

21/11/2022 
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 
realização das provas objetivas. 

22 e 23/11/2022 Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  

27/11/2022 Data Provável da Prova Escrita (período da tarde) 
27/11/2022 às 20 horas Publicação d/o gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br 

28 e 29/11/2022 Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 

09/12/2022 Publicação do resultado da prova escrita  
12 e 13/12/2022 Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita 

15/12/2022 Edital de Homologação final 
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3. DOS CARGOS 
3.1 Os cargos, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD), a 
vencimento base inicial, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a 
seguir: 
 

Tabela 3.1 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Vencimento 
 base (R$) 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
Requisitos básicos 

Agente de Saúde 40 h 04 + CR * 2.424,00 R$ 70,00 Ensino médio completo 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Vencimento 
 base (R$) 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
Requisitos básicos 

Enfermeiro ESF 40 h 01 + CR * 4.941,86 R$ 100,00 Ensino superior em Enfermagem** 

Psicólogo CRAS 20 h 01 + CR * 3.756,14 R$ 100,00 Ensino superior em Psicologia** 

Psicólogo educação 20 h 01 + CR * 3.756,14 R$ 100,00 Ensino superior em Psicologia** 

Odontólogo ESF 40 h 01 + CR * 6.026,65 R$ 100,00 Ensino superior em Odontologia** 
* Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato devido ao quantitativo de vagas oferecido, sendo 
mantido cadastro de reserva. 
** possuir registro no conselho de classe respectivo no ato da posse. 
3.2 A sigla “CR” significa: Cadastro Reserva. Os candidatos classificados, acima do número de vagas previstas na Tabela acima, 
passarão a integrar o Cadastro de Reserva e poderão ser chamados quando de surgimento de vagas para o respectivo cargo, 
observado o prazo de vigência do Concurso Público - Modalidade Emprego Público. 
3.3 A sigla “CR*” significa: Cadastro Reserva. Não há vaga para convocação imediata, mas poderá haver vacância de vagas ou 
criação de novas vagas no cargo durante a vigência do Concurso Público - Modalidade Emprego Público. 
3.4. Em hipótese alguma será realizada a readaptação ou readequação da função de servidor aprovado em Concurso Público - 
Modalidade Emprego Público, devendo o(a) mesmo(a) ficar atento às atribuições do ANEXO I do referido edital. 
3.5 Quando da posse, o Município irá determinar em qual local o servidor irá atuar, podendo ser na zona urbana, bairros, distrito, 
ou rural, conforme necessidade do município. 
3.6 O deslocamento ao local de trabalho (cidade ou interior) é de responsabilidade do candidato, não cabendo ao município a 
obrigatoriedade de condução.  
3.7 Os candidatos aos cargos de Agente Comunitário de Saúde no momento da posse deverão comprovar que residem no local 
de atuação por mais de 30 (trinta) dias, contado da publicação deste Edital, conforme Lei Federal 13.595/2018. 
3.8 Os cargos previstos neste edital, objetiva operacionalizar a execução de programas descentralizados terão contratos de 
trabalhos celebrados por prazo indeterminado, reservando-se ao Município de Pinheiro Preto – SC, o direito de rescindir os 
respectivos contratos caso haja extinção dos programas federais e estaduais implementados mediante convênio ou ajustes 
similares e que originaram as respectivas contratações. 
 
4. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO 
4.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores: 
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal; 
b) ter completado 18 (dezoito) anos; 
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos; 
d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial, determinada pela Prefeitura. 
e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo; 
f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos; 
g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares; 
h) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público; 
i) ter sido aprovado no Concurso Público; 
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j) Declaração atualizada dos respectivos bens; 
k) PIS/ PASEP; 
l) Comprovante de endereço; 
m) Carteira de Identidade Civil que contenha o nº do Registro Geral (RG); 
n) Comprovante de estado civil; 
o) atender às demais exigências contidas neste Edital e as contidas no Estatuto do Servidor Público do Município de Pinheiro 
Preto - SC. 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
5.1 A inscrição no Concurso Público - Modalidade Emprego Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação 
pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital. 
5.2 As inscrições para este Concurso Público - Modalidade Emprego Público serão realizadas somente via internet. Não 
serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item. 
5.3 O período para a realização das inscrições será o período estabelecido na Tabela 2.1 – Cronograma das Etapas, 
observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço eletrônico www.ippec.org.br. 
5.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no 
cargo e submetendo-se às normas expressas neste Edital; 
b) imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado na Tabela 3.1 até a 
data estabelecida no cronograma deste Edital. 
5.5 Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, será permitido ao 
candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu. 
5.6 O candidato terá sua inscrição deferida mediante o pagamento correto do boleto bancário. 
5.6.1 Não será permitida a inscrição para dois ou mais cargos. 
5.6.2 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato será considerada a última inscrição realizada (com 
pagamento) com data e horário mais recente, independente da data em que o pagamento tenha sido realizado. As demais 
inscrições serão canceladas automaticamente, não havendo ressarcimento do valor pago, ou transferência do valor pago 
para outro candidato ou ainda para inscrição realizada para outro cargo. 
5.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato a leitura e interpretação do presente edital. 
5.7.1 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a falsificação 
de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, determinará o cancelamento da inscrição e 
anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em qualquer época, na eliminação automática do candidato sem 
prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a admissão do candidato, o mesmo 
terá seu contrato rescindido, respeitando ao procedimento administrativo legal. 
5.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária ou Casas Lotéricas, até a data de seu 
vencimento. Caso o candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o mesmo deverá 
acessar o endereço eletrônico www.ippec.org.br, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o pagamento 
até a data máxima estipulada na Tabela 2.1 - Cronograma. As inscrições realizadas com pagamento após essa data 
não serão acatadas. 
5.9 O IPPEC, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida no 
cronograma deste edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a 
não ser por anulação plena deste Concurso Público - Modalidade Emprego Público. 
5.10 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em 
depósito, PIX ou transferência bancária, tampouco as de programação de pagamento que não sejam efetivadas. 
5.11 O IPPEC não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
5.12 Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá interposição de recurso, protocolado em formulário 
próprio, disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br, no período estipulado para interposição de recurso, explícita 
na Tabela 2.1 - Cronograma, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
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6 DAS VAGAS RESERVADAS 
6.1 DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
6.1.1 Às pessoas com deficiência serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem 
a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público - Modalidade Emprego Público, desde que as atribuições 
do cargo sejam compatíveis com a deficiência. As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência, que se 
enquadra na definição do artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações 
Unidas (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009), combinado com os artigos 
3º e 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, Lei nº 7.853/89, Lei nº 12.764/12 regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 8.368/14, Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência).   
6.1.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá 
ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo, nos 
termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990. 
6.1.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas 
superior a 5 (cinco). 
6.1.1.3 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por junta médica 
especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do cargo. 
6.1.2 A pessoa com deficiência participará do Concurso Público - Modalidade Emprego Público em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e 
ao local de aplicação da prova e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital. 
6.1.3 Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra na definição do artigo 1º da Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto Federal nº 6.949, 
de 25 de agosto de 2009), combinado com os artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, Lei 
nº 7.853/89, Lei nº 12.764/12 regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.368/14, Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça 
– STJ, Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).   
6.1.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência ou a condições especiais para realização da prova e da candidata 
lactante, o candidato deverá: 
6.1.4.1 a) Acessar o site www.ippec.org.br; 
b) efetuar sua inscrição no Concurso Público - Modalidade Emprego Público no período estabelecido na Tabela 2.1 - 
Cronograma, através do site www.ippec.org.br. 
c) Enviar o formulário de solicitação de reserva de vagas para PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) permanente ou temporária, 
devidamente preenchido e assinado, conforme Anexo IV deste Edital e o laudo médico com as informações descritas no 
item a seguir; 
6.1.4.1.1 O laudo médico deverá estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da 
qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença–
CID, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico 
responsável por sua emissão. Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses 
anteriores à data da realização da inscrição. 
6.1.4.1.2 Enviar através de link específico de CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS no site 
www.ippec.org.br, dentro do prazo estipulado no cronograma deste Edital, os seguintes documentos: 
a) Anexo IV devidamente preenchido e assinado e  
b) laudo médico.  
6.1.4.1.2.1 O candidato deve estar "logado" no site para enviar os documentos. 
6.1.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não 
portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nestes casos, o 
candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 
6.1.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação supracitada 
neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será desconsiderada, passando o 
candidato à ampla concorrência. 
6.1.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível no 
Edital de homologação das inscrições, disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br em data disponível na Tabela 
2.1 - Cronograma. 
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6.1.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD, poderá impetrar recurso, em formulário próprio 
disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br, no período proposto na Tabela 2.1 - Cronograma, observado 
horário oficial de Brasília/DF. 
6.1.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Concurso Público - Modalidade Emprego Público, 
terá seu nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com 
deficiência. 
6.1.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será preenchida 
com estrita observância da ordem de classificação geral. 
6.1.10 Da candidata lactante: 
6.1.10.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da prova, deverá: 
6.1.10.1.1 Levar acompanhante; 
6.1.10.1.2 Levar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) que 
ateste esta necessidade. 
6.1.10.2 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena de ser impedida de realizar 
a prova na ausência deste. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala reservada para 
amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de 
parentesco ou de amizade com a candidata no local. 
6.1.10.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos eletrônicos durante a 
realização do certame. 
6.1.10.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de 
prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a 
título de compensação durante o período de realização da prova. 
6.1.11 O IPPEC não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede. 
6.1.12 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada, bem como 
quaisquer documentos enviados e não serão fornecidas cópias desses documentos. 
6.1.13 O IPPEC não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida documentação ao 
seu destino. 
6.1.14 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico 
www.ippec.org.br em data provável estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma. O candidato que tiver a sua solicitação de 
condição especial indeferida poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico 
www.ippec.org.br no período estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, observado horário oficial de Brasília/DF. 
 
7 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
7.1.1 Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que: 
a) for beneficiário da Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo 
nacional, até a data da inscrição no Concurso Público - Modalidade Emprego Público, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, 
de 26 de junho de 2007; ou 
b) for Doador de Sangue, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 07/11/1997, ou 
c) for Doador de Medula, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 07/11/1997.  
7.1.2 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único 
do art. 10 do Decreto n.º 83.936/1979. 
7.1.3 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 
7.1.4 A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada no diário oficial do Estado e no site 
www.ippec.org.br na data estabelecida na Tabela 2.1 - Cronograma. 
7.1.5 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico 
www.ippec.org.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o prazo estabelecido 
na Tabela 2.1 - Cronograma, conforme procedimentos descritos neste edital. 
7.1.6 O prazo de recurso estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, não permite aos recorrentes o acréscimo de 
documentos que não foram enviados em data correta, bem como documentos em desacordo com o item 7 e seguintes 
subitens. 
7.1.1.1 O candidato que faz jus ao benefício deverá: 
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a) Acessar o site www.ippec.org.br; 
b) efetuar sua inscrição no Concurso Público - Modalidade Emprego Público no período estabelecido na Tabela 2.1 - 
Cronograma, através do site www.ippec.org.br. 
c) Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida nos itens anteriores, conforme Anexo III deste edital. 
d) Enviar através de link específico de ISENTOS no site www.ippec.org.br, dentro do prazo estipulado no cronograma 
deste Edital, os seguintes documentos (digitalizados – pode ser uma foto, desde que em boa qualidade) sob pena de 
indeferimento na ausência de qualquer um dos documentos abaixo relacionados:  
 

7.3 OS CANDIDATOS DOADORES DE SANGUE OU DE MEDULA LEI Nº 10.567/97: 
7.3.1 Requerimento de isenção Anexo III devidamente preenchido e assinado; 
7.3.2 Documento que comprove sua condição de doador de sangue ou de medula, de acordo com os requisitos exigidos 
na Lei nº. 10.567/97, ou ainda, documento que comprove equiparação de doador de sangue como integrante de 
Associações de Doadores de Sangue. O documento para comprovação da condição de doador de sangue ou de medula 
deverá ser expedido por órgão oficial ou entidade credenciada coletora, discriminando o número e as correspondentes 
datas em que foram realizadas as doações, em número não inferior a 03 (três) para doadores de sangue. 
 

7.4 BENEFICIADOS PELA LEI 13.656 DE 30 DE ABRIL DE 2018 
7.4.1 Requerimento de isenção Anexo III devidamente preenchido; 
7.4.2 Comprovante de Cadastramento atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com 
assinatura e carimbo do servidor emitente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de publicação do 
presente edital. O referido documento poderá ser obtido nos órgãos ligados a Assistência Social dos Municípios; 
 

8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
8.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.ippec.org.br, em data provável 
disponível na Tabela 2.1 - Cronograma. 
8.2 No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às vagas 
para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização da prova. 
8.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, em formulário próprio, 
disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br no período estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, tendo início 
as 08h até 23h59min da data final estipulada, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
8.4 O IPPEC, quando for o caso, submeterá os recursos à Comissão Especial do Concurso Público - Modalidade Emprego 
Público, a qual decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibilizado no 
endereço eletrônico www.ippec.org.br. 
8.5 - No Edital de homologação das inscrições, será publicada a relação de pedidos especiais deferidos e indeferidos para 
realização da prova escrita. O candidato que solicitou o atendimento especial e cumpriu fielmente o item 6 deste Edital e 
não constar nesta relação, deverá protocolar recurso, solicitando o atendimento especial que necessita. 
8.5.1 - O candidato portador de necessidades especiais, que não recorrer no prazo estipulado em Edital, NÃO poderá 
reclamar ou solicitar condições especiais no dia da prova. 
 

9. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO - MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO 
9.1 O Concurso Público - Modalidade Emprego Público constará das seguintes provas e fases: 
9.1.1 Primeira etapa: realização de prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos, possuindo caráter eliminatório 
e classificatório. 
9.1.2 Segunda etapa:  Realização de exame pré-admissional para verificar se o candidato preenche todos os requisitos 
para investidura no cargo. 
Observação: A ausência do candidato em qualquer uma das etapas eliminatórias nas datas e horários estabelecidos em 
edital próprio desclassifica automaticamente o candidato do presente Concurso Público - Modalidade Emprego Público. 
 

9.2 – DA PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA 
9.2.1 - A prova escrita será composta de 40 questões, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento, para os cargos: 

Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual Total de pontos 

Língua Portuguesa 10 2,0 20,00 
Matemática e/ou Raciocínio Lógico 5 2,0 10,00 
Conhecimentos Gerais 5 2,0 10,00 
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Legislação  10 2,0 20,00 
Conhecimentos Específicos 10 4,0 40,00 

TOTAL DE PONTOS NA PROVA 100,00 
9.2.2 - Os conteúdos programáticos estão disponibilizados no Anexo II – Conteúdos Programáticos, observando-se a 
especificidade para cada cargo e estarão disponíveis no site www.ippec.org.br. 
 
9.2.3 DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
9.2.3.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, podendo ser aplicada também 
em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município. 
9.2.3.2 O IPPEC poderá utilizar sala(s) existentes e/ou extra(s) nos locais de aplicação da prova, alocando ou remanejando 
candidatos para essa(s), conforme as necessidades. 
9.2.3.3 A prova objetiva será aplicada em data provável conforme Tabela 2.1 - Cronograma, em horário e local a ser 
informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.ippec.org.br. 
9.2.3.4 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais. 
9.2.3.5 Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em sábados, domingos e feriados. Despesas 
provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato. 
9.2.4 O ensalamento será publicado no dia da publicação do Edital de Homologação das inscrições. 
9.2.4.1 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 
comparecimento no horário determinado, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
9.2.5 O local ou horário de realização da prova objetiva, constante no Edital de homologação das inscrições e no 
Ensalamento, divulgado conforme subitens anteriores, não será alterado em hipótese alguma a pedido do candidato.  
9.2.6 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o 
fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta 
e seu documento oficial de identificação com foto (documento físico).  
9.2.7 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade 
fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503, art.159, 
de 23/9/97. 
9.2.8 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva e, 
ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital e imagem. 
9.2.9 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento 
e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, carteira de 
estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem 
como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis, ainda, não serão aceitos quaisquer tipos de documentos na forma 
“digital”. 
9.2.10 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado 
do Concurso Público - Modalidade Emprego Público. 
9.2.11 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo 
ou leitura. 
9.2.12 Em hipótese alguma será permitido ao candidato: 
9.2.12.1 prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original com fotografia; 
9.2.12.2 realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada; 
9.2.12.3 ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso; 
9.2.12.4 realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados; 
9.2.12.5 comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova; 
9.2.12.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no item 12 deste Edital; 
9.2.12.7 em toda e quaisquer dependências físicas onde será realizada a prova, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos 
relacionados no item 12 deste edital. É expressamente proibida a realização de qualquer tipo de imagem, por qualquer 
meio eletrônico, do local de prova, por parte do candidato, cabendo ao IPPEC a aplicação da penalidade devida. 
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9.2.13 O IPPEC recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos ou equipamentos relacionados no item 12 deste 
Edital. Caso seja necessário o candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados 
em envelopes de guarda de pertences fornecidos pelo IPPEC e conforme o previsto neste Edital. Aconselha-se que os 
candidatos retirem as baterias dos celulares antes do acondicionamento no envelope, garantindo assim que nenhum 
som será emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado. 
9.2.14 O IPPEC não ficará responsável pela guarda de quaisquer objetos pertencentes aos candidatos, tampouco se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da 
prova, nem por danos neles causados. 
9.2.15 Não será permitida entrada de candidatos no local de prova portando armas. 
9.2.16 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, durante 
a realização da prova objetiva. 
9.2.17 O IPPEC poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 
9.2.18 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala sua Folha de Respostas 
devidamente preenchida e assinada. 
9.2.19 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
9.2.20 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha de Respostas, que será o único 
documento válido para a correção. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, 
que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões. 
9.2.21 O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os 
alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
9.2.22 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato, tais como marcação rasurada, marcação não preenchida integralmente, marcações 
feitas a lápis, ou qualquer outro tipo diferente da orientação contida na Folha de Respostas ou na capa do caderno 
de questões. 
9.2.23 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de 
Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do processamento eletrônico 
desta. 
9.2.24 Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá sair no decorrer da prova acompanhado de 
um fiscal de provas. 
9.2.25 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva 
somente após decorridos, no mínimo, 30 (trinta) minutos do seu início, podendo levar consigo o Caderno de Questões, 
devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 
9.2.26 Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem a ata e 
o lacre de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala. 
9.2.27 A prova objetiva terá a duração de 03 horas (três horas), incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas. Não 
haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do afastamento de 
candidato da sala de prova. 
9.2.27.1 As provas serão constituídas de questões objetivas, inéditas ou de domínio público, de múltipla escolha e terá 5 
(cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, sendo atribuída pontuação 0 (zero) às 
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 
9.2.27.2 O candidato deverá obter 50 (cinquenta) pontos ou mais na prova objetiva para não ser eliminado do Concurso 
Público - Modalidade Emprego Público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
 
10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 
10.1 O gabarito preliminar será divulgado em data provável disponível na Tabela 2.1 - Cronograma, no endereço 
eletrônico www.ippec.org.br. 
10.2 Quanto ao gabarito preliminar divulgado caberá a interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos 
do item 11 deste Edital. 
 
11. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
11.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos. 
11.2 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
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a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do 
resultado e classificação deste Concurso Público - Modalidade Emprego Público, conforme artigo 27, parágrafo único, do 
Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003). 
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos. 
c) obtiver maior pontuação em Legislação. 
d) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa. 
e) obtiver maior pontuação em Matemática. 
f) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais. 
g) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem). 
h) sorteio público. 
11.3 O resultado final do Concurso Público - Modalidade Emprego Público será publicado por meio de duas listagens, a 
saber: 
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como pessoa com 
deficiência, em ordem de classificação; 
b) Lista de Pessoas com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como pessoa 
com deficiência, em ordem de classificação. 
 
 
12. DA ELIMINAÇÃO 
12.1 Poderá ser eliminado do Concurso Público - Modalidade Emprego Público o candidato que: 
12.1.1 não estiver presente na sala ou local de realização da prova no horário determinado para o seu início; 
12.1.2 for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de material 
não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou de terceiros; 
12.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou diferentemente das 
orientações deste Edital: 
a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; 
c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; 
12.1.4 tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer espécie, que venha 
a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou conforme as orientações 
deste Edital, durante a realização da prova; 
12.1.5 for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
12.1.6 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as autoridades 
presentes ou com os demais candidatos; 
12.1.7 fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
12.1.8 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
12.1.9 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; 
12.1.10 descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas; 
12.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
12.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital durante a realização da 
prova; 
12.1.13 for surpreendido portando qualquer tipo de arma. 
12.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de metal; 
12.1.15 ausentar-se da sala portando o caderno de questões da prova objetiva antes do tempo determinado no subitem 
9.2.24; 
12.1.16 recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
12.1.17 não atingir a pontuação mínima para classificação, prevista neste Edital. 
12.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será 
anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público - Modalidade Emprego Público. 
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13. DOS RECURSOS 
13.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados ao IPPEC, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, assim entendidos: 
13.1.1 contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa. Não serão aceitos inclusão de documentos faltantes que 
não foram enviados dentro do período estabelecido; 
13.1.2 contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e inscrição como 
pessoa com deficiência; 
13.1.3 contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar; 
13.1.4 contra a nota final e classificação dos candidatos. 
13.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos no 
endereço eletrônico www.ippec.org.br, sob pena de perda do prazo recursal. 
13.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br. 
13.3.1 As alegações devem estar fundamentadas em: 
a) Citação das fontes de pesquisa; 
b) Nome dos autores; 
c) Bibliografia específica com cópia das páginas dos livros citados. 
13.4 - Procedimentos para envio do recurso: 
a) Acessar o site; 
b) Preencher o formulário de recurso (Anexo V), fundamentar, assinar e digitalizar; 
c) Anexar as cópias escaneadas das páginas dos livros citados; 
d) Enviar através de link específico de Recursos no site www.ippec.org.br, dentro do prazo estipulado no cronograma 
deste Edital. O candidato deve estar "logado" no site para enviar recursos. 
Os arquivos devem ser preferencialmente em .pdf. Arquivos enviados em extensões diferentes não serão analisados pela 
Banca e serão preliminarmente indeferidos. 
13.4.1 - Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado e não atender os dispositivos constantes nos itens acima 
ou for interposto fora do prazo, bem como os que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou 
procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital. 
13.5 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente contra questões da prova 
objetivas e o gabarito preliminar, este deverá estar acompanhado de citação da bibliografia. 
13.6 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo 
estabelecido neste Edital não serão apreciados. 
13.7 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 13.1 deste Edital. 
13.8 Admitir-se-á um único recurso por questão pelo candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulgado, não sendo 
aceitos em hipótese alguma recursos coletivos. 
13.9 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão 
recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 
13.10 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado 
da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 
13.11 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos do cargo, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
13.12 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação. 
13.13 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 
13.14 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
13.15 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato. 
13.16 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
13.17 As respostas dos recursos estarão disponíveis no link https://ippec.org.br/login na área do candidato, em data da 
divulgação dos resultados constante no cronograma.  
13.18 A Banca Examinadora do IPPEC, responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa 
para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 
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14. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
14.1 O resultado final do Concurso Público - Modalidade Emprego Público, após decididos todos os recursos interpostos, 
será homologado pela prefeitura municipal e publicado em Diário Oficial e no endereço eletrônico www.ippec.org.br em 
duas listas, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a 
dos candidatos com deficiência, e outra somente com a classificação dos candidatos com deficiência. 
 
15. DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO 
15.1 A convocação para admissão será publicada no Diário Oficial do Município ou no endereço eletrônico oficial da 
prefeitura municipal sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que 
serão publicados. 
15.1.1 O Município irá enviar carta com aviso de recebimento aos candidatos convocados, no endereço que o candidato 
registrou quando realizou sua inscrição. 
15.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado como desistente e 
substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado. 
15.3 A admissão para o cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial da Prefeitura Municipal. O candidato convocado 
somente será admitido se for julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto 
para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da 
lista, obedecida a ordem de classificação. 
15.4 O candidato convocado deverá comparecer no prazo estipulado na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal para apresentar os documentos de sua admissão.  
15.5 Os aprovados aos cargos de professores poderão ser lotados nas escolas de ensino fundamental e/ou Educação Infantil, 
a critério da Secretaria Municipal de Educação.  
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, 
oportunamente divulgado pela prefeitura municipal no endereço eletrônico www.ippec.org.br. 
16.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já tenha 
sido divulgado o resultado deste Concurso Público - Modalidade Emprego Público e embora o candidato tenha obtido 
aprovação, levará a sua eliminação, sem direito a recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua 
inscrição. 
16.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais de todos os comunicados e 
Editais referentes ao Concurso Público - Modalidade Emprego Público de que trata este Edital. 
16.4 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do Concurso Público - Modalidade Emprego Público, seja qual 
for o motivo da ausência do candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no 
documento de confirmação de inscrição, neste Edital e em outros Editais referentes às fases deste Concurso Público - 
Modalidade Emprego Público. 
16.5 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases obrigatórias acarretará na sua eliminação do Concurso 
Público - Modalidade Emprego Público. 
16.6 O IPPEC não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso Público - Modalidade 
Emprego Público. 
16.7 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá requerer a alteração através de 
solicitação assinada pelo próprio candidato, enviado no e-mail de atendimento ao candidato ippec@ippec.org.br, anexando 
documentos que comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso Público - Modalidade Emprego Público, 
Cargo e número de Inscrição, até a data de publicação da homologação do resultado final. Após esta data, poderá requerer 
a alteração junto à Prefeitura Municipal, ou enviar a documentação via SEDEX com AR para o mesmo endereço, aos cuidados 
da Comissão Especial do Concurso Público - Modalidade Emprego Público. 
16.8 Os cartões respostas, provas e demais documentos deste Concurso Público - Modalidade Emprego Público serão 
arquivados pelo período de 06 (seis) meses após a homologação final. Após este período serão incinerados. 
16.9 - A Prefeitura Municipal e o IPPEC se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer 
das fases do certame, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase, 
inclusive de provas de acordo com determinação da Prefeitura Municipal. 
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16.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público - Modalidade Emprego Público, 
ouvido o IPPEC. 
16.11 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da sua publicação. 
16.11.1 A impugnação deverá ser enviada, dentro do prazo estipulado, enviado no e-mail de atendimento ao candidato 
ippec@ippec.org.br. 
16.12 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Pinheiro Preto - SC, 20 de outubro de 2022. 
 

GILBERTO CHIARANI  
Prefeito de Pinheiro Preto - SC 

 
 

MAÍRA MATTANA MARIANI 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos 

da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto - SC 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

 
AGENTE DE SAÚDE 
Realizar mapeamento de sua área. Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro. Identificar indivíduos e famílias 
expostos a situações de risco. Identificar área de risco. Orientar as famílias para utilização adequada    dos    serviços    de   saúde, 
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontólogico, quando necessário. Realizar ações e atividades, no 
nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas. Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal 
de todas as famílias sob sua responsabilidade. Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação 
das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco. Desenvolver   ações   de   educação e vigilância à saúde, com 
ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras. Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas 
necessidades, potencialidades e limites. Identificar   parceiros   e   recursos existentes na comunidade que possa ser potencializado pela 
equipe. Prestação   de primeiros socorros e orientação quando forem chamadas pelas famílias assistidas. Orientação às famílias nas ações 
de saúde preventiva e orientá-las na busca de cuidados médicos. Apresentar   relatórios mensais das atividades.  Desenvolver as atividades 
de acordo com os princípios do SUS e, acima de tudo, voltado à permanente defesa da vida e da saúde do cidadão. Traçar   perfil   
epidemiológico   das famílias e pessoas. Participar de reuniões que for convocada. Demais atividades inerentes às funções do cargo. 
 
ENFERMEIRO ESF 
Realizar cuidados diretos de enfermagem nas   urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência 
prestada. Realizar   consulta   de   enfermagem, solicitar      exames      complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme   
protocolos   estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão. Planejar, gerenciar, coordenar, 
executar e avaliar a USF. Executar   as   ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida:    criança, adolescente, mulher, 
adulto e idoso. No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária.  Realizar ações 
de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio. Realizar as atividades corretamente às áreas   prioritárias   
de intervenção na Atenção   Básica, definidas   na   Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001. Aliar a atuação clínica à 
prática da saúde coletiva Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de 
saúde mental, etc. Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitário de Saúde e de auxiliares de enfermagem, 
com vistas ao desempenho de suas funções 
 
PSICÓLOGO CRAS 
Contribuir para o planejamento e a implantação das ações do CRAS e do CREAS. Assessorar       e       subsidiar teórico-metodologicamente    
o    trabalho realizado pelos educadores. Prestar escuta qualificada individual ou grupal, visando   a   identificação   da necessidade dos 
indivíduos e famílias promovendo o encaminhamento adequado a cada caso específico. Trabalhar com as famílias as relações 
interpessoais, objetivando identificar a existência   de conflitos individuais e grupais com vista ao fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários dos usuários. Realizar estudo de caso com os usuários do CRAS e do CREAS. Realizar atendimento psicossocial de forma 
individual, familiar e em grupo. Realizar visitas domiciliares, conforme cada caso específico. Participar de reuniões das Diretorias de 
Proteção   Social Básica e de Proteção Social Especial, dos Grupos do CRAS e do CREAS e da Rede de atendimento sociassistencial do 
município, subsidiando a elaboração de propostas de trabalhos. Elaborar   plano de intervenção dos usuários atendidos no CRAS e no 
CREAS, bem como o acompanhamento das intervenções realizadas. Elaborar   o   Plano   Individual   de Atendimento e desenvolver 
oficinas para execução de ações voltadas especificamente as situações de vulnerabilidade. Acompanhar     os    encaminhamentos 
realizados, de modo a garantir atendimento integral e de qualidade ao usuário. Acolher as denúncias de violação de direitos, no âmbito 
do preconizado pelo SUAS e legislações correlatas. Elaborar relatórios técnicos acerca das denúncias    de   violação   de   direitos 
recebidas encaminhando-os para a rede de proteção social e ao sistema de defesa de garantia de direitos atuante no município para 
subsidiar os trabalhos internos e decisões    externas    provenientes    do Ministério   Público, Conselho Tutelar, Juizado da Infância e 
Juventude, entre outros, no que se refere à competência da política de Assistência Social. Proceder   articulação   com   outras secretarias   
municipais e instituições objetivando viabilizar o atendimento dos usuários. Discutir e elaborar conjuntamente com os outros   técnicos, 
estudos de casos e relatórios socioassistencial. Definir em conjunto com a equipe as intervenções necessárias, acompanhamento de casos 
e encaminhamentos para a Rede de Proteção, visando a superação da situação de violação de direitos evidenciada. Elaborar e manter 
registros atualizados dos    atendimentos    e   acompanhamentos realizados. Cumprir orientações administrativas conforme legislação 
vigente. Desempenhar outras tarefas correlatas. Atuar junto a organizações comunitárias diagnóstico, planejamento, execução e avaliação 
de programas comunitários, no âmbito da saúde, lazer, educação, trabalho e segurança. Assessora na organização de objetivos políticos 
ou comunitários, na elaboração e implementação de programas de mudança de caráter social e técnico, em situações planejadas ou não 
Apresentar relatórios mensais das atividades. Desenvolver as atividades de acordo com os princípios do SUS e, acima de tudo voltado à 
permanente defesa da vida e da saúde do cidadão. Traçar  perfil epidemiológico   das famílias e pessoas. Participar de reuniões que for 
convocada. Definir com os profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias. Definir com a equipe técnica 
os meios e as   ferramentas teóricometodológicos de trabalho com famílias, grupos de famílias e comunidade, buscando o aprimoramento 
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das ações, o alcance de resultados positivos para    as    famílias   atendidas   e   o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho 
desenvolvido. monitorar regularmente as ações de acordo   com diretrizes, instrumentos e indicadores pactuados. mapear, articular e 
potencializar a rede sócio-assistencial    no   território   de abrangência do CRAS. Demais atividades inerentes 
 
PSICÓLOGO EDUCAÇÃO 
Atender na área de sua formação, crianças em idade escolar, adultos e pessoas encaminhadas pelo conselho tutelar da criança e do 
adolescente. Desenvolver no âmbito do Município programas educativos e preventivos na área da psicologia, bem como auxiliar na 
consecução de programas afins desenvolvidos pelas Secretarias Municipais. 
 
ODONTÓLOGO ESF 
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita. Realizar os procedimentos clínicos na 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS) 
Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita. Encaminhar e orientar os usuários que apresentam 
problema complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento. Realizar   atendimentos de primeiros cuidados 
nas urgências. Realizar     pequenas     cirurgias ambulatoriais. Prescrever   medicamentos   e   outras orientações     na     conformidade    
dos diagnósticos efetuados. Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência. Executar   as   ações de assistência 
integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento 
local. Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal. Programar e supervisionar o fornecimento de 
insumos para as ações coletivas. Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde 
bucal. Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD. 
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ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS - LÍNGUA PORTUGUESA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO   
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão em 
gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. 
Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração (período simples: termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Processos de 
formação de palavras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de pontuação. Obs. poderão ser cobradas questões 
específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR    
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão em 
gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. 
Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração (período simples: termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Processos de 
formação de palavras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de pontuação. Obs. poderão ser cobradas questões 
específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 
 

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS – MATEMÁTICA/ RACIOCINO LÓGICO 
 
MATEMÁTICA - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO   
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento 
no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume das principais figuras 
geométricas. Regra de três simples e composta.  Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Equações: 1º grau, 2º grau e sistemas. 
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Probabilidade. Raciocino lógico.  
 
MATEMÁTICA - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR     
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento 
no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume das principais figuras 
geométricas. Regra de três simples e composta.  Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Equações: 1º grau, 2º grau e sistemas. 
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Analises combinatórias. Probabilidade. Raciocino lógico. 
 

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS - CONHECIMENTOS GERAIS  
 
CONHECIMENTOS GERAIS - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO   
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas 
correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. História do Brasil. 
Problemas ambientais. Espaço natural catarinense: relevo, hidrografia e recursos minerais e energéticos. Aspectos históricos do Estado e 
do Município. Atualidades em diversas áreas, como: saúde, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia e relações internacionais. As transformações políticas no mundo contemporâneo. Desenvolvimento urbano e impactos 
ambientais nas metrópoles brasileiras. A sustentabilidade a conservação do meio ambiente e os problemas ambientais. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR     
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas 
correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. História do Brasil. 
Problemas ambientais. Espaço natural catarinense, hidrografia e recursos minerais e energéticos. Aspectos históricos do Estado e do 
Município. Atualidades em diversas áreas, como: saúde, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
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energia e relações internacionais. As transformações políticas no mundo contemporâneo. Desenvolvimento urbano e impactos 
ambientais nas metrópoles brasileiras. A sustentabilidade a conservação do meio ambiente e os problemas ambientais. 
 
 
 
 

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS - LEGISLAÇÃO  
 
LEGISLAÇÃO - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO   
Lei orgânica do Município de Pinheiro Preto/SC. Estatuto dos Servidores do Município de Pinheiro Preto/SC. Constituição Federal.  
 
LEGISLAÇÃO - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR     
Lei orgânica do Município de Pinheiro Preto/SC. Estatuto dos Servidores do Município de Pinheiro Preto/SC. Constituição Federal.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE DE SAÚDE 
Competências e habilidades do Agente de Saúde.  Programação de visitas domiciliares. Execução da vigilância de crianças menores de 
01 ano consideradas em situação de risco. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos. Aleitamento 
materno. Pré-natal. Vigilância epidemiológica. Conhecimentos básicos: Conceitos básicos: endemias, epidemia, pandemia, hospedeiros, 
reservatório, vetores de doenças, via de transmissão de doenças. Indicadores de saúde. Interpretação demográfica. Saneamento Básico 
Meio Ambiente (água, Solo e Saúde). Higiene pessoal (bucal). Saúde da criança, do adolescente, da mulher (exames de prevenção ao 
câncer de mama e cérvico-uterino), do homem (exames de prevenção ao câncer de próstata), do idoso. Prevenção a acidentes da criança 
e do idoso. Direitos da criança. Direito dos idosos. Alimentação e nutrição. Planejamento familiar. Prevenção e combate ao uso de drogas. 
Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias:  DST/AIDS, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, 
escarlatina, esquistossomose, febre amarela, febre tifóide, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, 
raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Biologia e controle de 
roedores, escorpiões e outros peçonhentos. Calendário de vacinas. PSF (programa de saúde da família). Sistema Único de Saúde (SUS): 
Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e 
(NOAS/2001). 
 
ENFERMEIRO ESF 
Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatomia e Fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e 
antissepsia. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe médica. Infecção hospitalar. Técnicas e procedimentos: admissão do 
paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e peso, lavagem das mãos, arrumação de 
cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração, 
retirada de pontos. Posições para exames. Administração de medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material de esterilização, 
tipos, potencial de contaminação, materiais e equipamentos dos centros. Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, 
obstrução das vias aéreas superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras, picadas de animais peçonhentos. 
Saúde do profissional de enfermagem. Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias:  AIDS, coqueluche, dengue, 
difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, 
parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e 
circulatório. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e desenvolvimento 
infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. Enfermagem de Saúde 
Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e saúde pública e coletiva. Notificação compulsória. Lixo 
hospitalar. Calendário de vacinação. Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis 
(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde da Família (ESF). Constituição 
da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts l96 a 200). Ética Profissional: Código de ética profissional. Conselho 
Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN). 
 
PSICÓLOGO CRAS / PSICÓLOGO EDUCAÇÃO 
Instituições e organizações: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na atualidade. Acompanhamento e adaptação do 
trabalhador e sua saúde mental em relação ao estresse. Conhecimento clínico: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio 
emocional, fatores intervenientes, técnicas terapêuticas e aspectos sociais. Psicologia familiar: O trabalho com família – orientação, 
aconselhamento e sua dinâmica. Psicologia escolar: Avaliação, acompanhamento, orientação dos pais educadores, relação entre a 
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dificuldade escolar e problemas emocionais. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, 
disartria e  TDAH). Noções básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, formação do aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios 
emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, sono, manipulações e hábitos e comportamento. Saúde pública e 
código de ética do psicólogo: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias 
atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). 
 
 
 
ODONTÓLOGO ESF 
Odontologia Social e Preventiva: Educação em saúde bucal. Epidemiologia aplicada à odontologia. Níveis de prevenção. Métodos 
preventivos (Flúor, Selantes). Prevenção das doenças bucais. Anatomia: Anatomia dental e análise funcional. Anatomia e aplicação clínica. 
Sistema dental. Anestesia: Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos locais e controle da dor. Complicações das anestesias locais. 
Técnicas anestésicas em odontologia. Substância anestésica. Toxicologia. Cirurgia: Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes 
e complicações exodônticas.  Técnicas cirúrgicas. Instrumental. Medicação pré e pós-operatório. Dentística restauradora: Cárie dentária. 
Princípios de preparo cavitário. Materiais protetores do complexo dentina polpa. Restaurações de resina em dentes anteriores e 
posteriores. Adesivos. Amálgama. Cimento ionômero de vidro. Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Tratamentos preventivos. 
Técnicas restauradoras minimamente invasivas. Isolamento absoluto. Radiologia oral. Endodontia: Considerações iniciais. Topografia da 
cavidade pulpar. Alterações patológicas no periápice. Tratamento conservador da polpa dental. Abertura coronária. Obturação do canal 
radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. Farmacologia e Terapêutica Aplicada à Odontologia: Antibióticos. Analgésicos. Atipiréticos. 
Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas Ansiolíticas. Relaxantes musculares de ação central. Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas, 
diabéticos. Problemas cardiovasculares, doenças gastrointestinais e doenças do sangue. Endocardite bacteriana. Odontopediatria: 
Procedimentos preventivos e restauradores. Prevenção da cárie dentária na criança e no adolescente. Traumatismo na dentição decídua. 
Tratamento pulpar em dentes decíduos. Restaurações em dentes decíduos. Anatomia dos dentes decíduos.  Fluorose dental. Selantes. 
Técnicas anestésicas em crianças. Técnicas de RX em crianças. Farmacologia para crianças. Patologia Bucal: Distúrbios do desenvolvimento 
e do crescimento. Doenças de origem microbiana. Distúrbios do metabolismo. Doenças do sistema específico. Anomalias dentárias. 
Patologia das glândulas salivares. Tumores de tecidos moles. Periodontia: Anatomia periodontal. Classificação das doenças periodontais. 
Placa e cálculo dental. Doença periodontal necrosante. Raspagem e alisamento radicular. Gengivite. Periodontite. Doenças infecciosas. 
Materiais dentários: Materiais de moldagem, gessos, ligas para amálgama. Composição das resinas. Ética odontológica: Código de ética 
odontológica. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias 
atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde da Família (ESF). 
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ANEXO III - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
 

OBS: Para solicitar a isenção da taxa é necessário que efetue a sua inscrição no CONCURSO PÚBLICO - 
MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
Nome: 
CPF: 
Cargo Pretendido: 

 
Solicito isenção da taxa de inscrição no Concurso Público - Modalidade Emprego Público aberto pelo Edital nº 
01/2022 e declaro que: 

 
 

a) (    )  Sou beneficiário da Lei Federal nº 13.656  e estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) e sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

 
b) (   ) Sou doador de sangue, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 07/11/1997  
 
c)(   ) Sou Doador de Medula, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 07/11/1997.  
 
 
 

 
Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas. Estou ciente de que poderei ser responsabilizado 
criminalmente, caso as informações aqui prestadas não correspondam à verdade. 

 
 

 
 
 

_________________________, _________ de _________________________ de2022. 
 
 

 
_____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO IV - REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA  

 
À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO - MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
Nome: 
CPF: 
Cargo Pretendido: 

 
Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme previsto no 
Decreto Federal n.º 3.298/1999 
 (     ) Não                     (     ) Sim 
 
Tipo da Deficiência: (     ) Física     (     ) Auditiva     (     ) Visual      (     ) Mental     (     ) Múltipla 
 
Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)? 
(     ) Não                     (     ) Sim 
 
Em caso positivo, especificar:  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

_____________________, _________ de ________________ de ___________. 
 
 

 
_____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
 

 
O requerimento deverá estar acompanhado de laudo médico e/ou parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência. 
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ANEXO V - REQUERIMENTO DE RECURSO  
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

CPF: 

Cargo Pretendido: 
 

À Comissão Organizadora do Concurso Público - Modalidade Emprego Público / IPPEC 
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A: 
 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
 
 
 
 
 
 

REQUERIMENTO: 
(     ) Solicito alteração da letra "__________" para letra "__________". 
(     ) Solicito anulação da questão, pois não há alternativa correta. 
(     ) Solicito anulação da questão, pois há mais de uma alternativa correta. Letras (_______ e _______). 
(     ) Solicito anulação da questão, pois assunto da questão não está previsto no conteúdo programático. 
(     ) Outros. 
 

 
_________________, __________ de ________________ de _____________. 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
INSTRUÇÕES: 

− Somente serão analisados pela Banca Examinadora os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com as 
normas estabelecidas no Edital de Abertura. 

− No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação lógica e consistente, devendo, ainda, estar acompanhado 
de cópia da bibliografia pesquisada para fundamentação. 
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DECRETO Nº 5736/2022 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265782

DECRETO Nº 5736/2022 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO - SC

GILBERTO CHIARANI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor no valor de R$ 45.600,00 (Quarenta e cinco mil e seiscentos reais) no orçamen-
to corrente, com a seguinte programação:

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 20 - Assistência Ao Produtor Rural
Ação: 1.13 - AQUISIÇÃO VEÍCULO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RURAIS

Despesa 77 - 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas - Fonte de recurso: 64 - Transferências de Convênios- Estado/Outros - 0.1.64
R$ 5.900,00

Despesa 293 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Fonte de recurso: 300 - Recursos Ordinários - Ex. anterior - 0.3.00
R$ 10.000,00

Despesa 342 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Direta - Fonte de Recurso: 364 – Transferências de Convênios- Estado/Outros – Exercício Anterior
R$ 29.700,00

Art. 2º Para suporte do Crédito Adicional de que trata o artigo 1º desta Lei, decorre de Excesso de Arrecadação da FR 164 – R$ 5.900,00, 
R$ 10.000,00 do Superavit Financeiro da FR 100 e R$ 29.700,00 do Superavit da FR 300.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 
1.321/2008, produzindo seus efeitos, revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO - SC, 18 DE OUTUBRO DE 2022.

GILBERTO CHIARANI
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 172/2022
Publicação Nº 4264231

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 172/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 15/2022

GILBERTO CHIARANI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e em atendimento ao 
disposto no Edital Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, CONVOCA, para exercer suas atividades em caráter temporário na Secretaria 
de Educação Cultura e Esportes, obedecida a ordem final de classificação, o candidato aprovado, abaixo relacionado:
IDENTIFICAÇÃO
CPF

NOME DO CANDIDATO CARGO
(Regime Administrativo Especial)

071.210.779-73 TICIANY SIMIONATO PROFESSOR DE CRECHE

O candidato acima relacionado deverá no prazo máximo de 05 (CINCO) dias, contados do primeiro dia útil seguinte à ciência desta convo-
cação, providenciar o exame de Saúde Admissional, expedido por médico indicado pelo município e os seguintes documentos:
a. Formulário de Dados Cadastrais; (anexo Modelo);
b. Formulário de Declaração de Dependência; (anexo Modelo);
c. Formulário de Declaração de Bens; (anexo Modelo);
d. Formulário de Declaração de Não Acumulação de Cargos, Empregos e/ou Funções pública; (anexo Modelo);
e. Carteira de Identidade;
f. Título de Eleitor, com confirmação da última votação, assim como, declaração emitida pelo T.R.E. que comprove o pleno gozo dos direitos 
civis e políticos;
g. Certificado escolar (prova de que o candidato satisfaz o nível de escolaridade exigido no edital do concurso);
h. Documento com o nº do PIS/PASEP, ou extrato de inexistência de registro obtido, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal);
i. CPF - Cartão do Cadastro de Pessoa Física;
j. Carteira nacional do S.U.S;
k. Certidão civil: Nascimento ou Casamento;
l. Certidão de Nascimento do(s) filho(s);
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m. Laudo médico (obtido mediante perícia médica);
n. Carteira de Trabalho (CTPS);
o. Comprovante de conta corrente bancária Banco do Brasil;
p. Comprovante de residência (conta de luz ou água ou telefone não superior a 90 dias);
q.01 (uma) foto no tamanho 3X4 colorida atual;

A entrega da documentação dar-se a no Setor de Recursos Humanos, sito na Av. Arthur Costa e Silva, 111, Município de Pinheiro Preto –SC, 
no horário das 07:30hs as 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 20 de outubro de 2022.

GILBERTO CHIARANI
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 2272, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264379

LEI Nº 2272, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR GASTOS COM 2ª FASE COPA DA LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE - LEOC

GILBERTO CHIARINI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, 
da Lei Orgânica do Município: Faço saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar gastos com despesas com as demais fases da Copa da Liga Esportiva Oeste 
Catarinense – LEOC, sendo duas arbitragens no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) cada, duas arbitragens no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) cada, e quatro deslocamentos de R$ 100,00 (cem reais) totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficando os gastos limitados 
em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação prevista no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação 
Cultura e Esporte.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 20 de outubro de 2022.

GILBERTO CHIARANI
Prefeito Municipal

LEI Nº 2273, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264363

LEI Nº 2273, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA O MUNICIPIO A EFETUAR GASTOS COM AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE FIM DE ANO.

GILBERTO CHIARANI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Município de Pinheiro Preto autorizado a realizar gastos com a execução das seguintes atividades alusivas às comemorações 
de fim de ano:
I - Compra de brinquedos para serem distribuídos às crianças de 0 (zero) a 11 (onze) anos de idade, nos festejos que o Município promoverá 
alusivos ao natal 2022;
II - Compra de presentes para serem distribuídos aos Idosos do município de Pinheiro Preto em comemoração ao Natal 2022;
III – Compra e distribuição de lanches para os participantes dos festejos que o Município promoverá alusivos ao natal 2022;
IV – Ornamentação e iluminação natalina;
V – Personagem Papai Noel e/ou Mamãe Noel para entrega de presente para as Crianças
Parágrafo único. Os gastos para os fins do disposto neste artigo ficam limitados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Art. 2º As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação prevista na lei de orçamento em vigor.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 20 de outubro de 2022.

GILBERTO CHIARANI
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 595, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264038

PORTARIA Nº 595, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO.

GILBERTO CHIARANI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal, Art. 93.
RESOLVE,

Art. 1º - Fica o Secretário Municipal de Administração responsável por assinar autorizações de pagamentos dos fundos municipais junto as 
instituições financeiras na ausência da Secretária Municipal de Saúde.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 20 DE OUTUBRO DE 2022

GILBERTO CHIARANI
Prefeito Municipal



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1739

Pomerode

Prefeitura

DECRETO Nº 4.102, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264843

DECRETO Nº 4.102/2022
DE 20/10/2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2022, PROVENIENTES DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO E 
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.
Ércio Kriek, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e de acordo com o Art. 6º, 
da Lei nº 3.143 de 15/12/2021:

DECRETA

Art.1 º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional suplementar, provenientes do Superávit Financeiro 
do Exercício Anterior, na Unidade Gestora, conforme especificado na tabela abaixo:

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE POMERODE
Dotação 03.002.0004.0122.0020.2148.34490 - Manutenção do Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria

Vínculo 03000002 - Recursos Ordinários - Fundo de Reap. 
da Procuradoria Valor 20.000,00

Art.2° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional suplementar, provenientes do Provável Excesso de 
Arrecadação, na Unidade Gestora, conforme especificado na tabela abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação 19.004.0010.0305.0060.2108.33390 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica

Vínculo 01380405 - VIGEP (PQA): Programa de Qualifica-
ção das Ações de Vigilância Valor 14.818,67

Art.3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Pomerode, em 20 de Outubro de 2022.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

EDITAL Nº 057/2022 CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Publicação Nº 4264868

EDITAL Nº 057/2022
CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023

O MUNICÍPIO DE POMERODE, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao princípio da transparência da gestão fiscal municipal 
e da sociedade CONVOCA a comunidade em geral para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA de apresentação e discussão da proposta de LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA do Município de Pomerode / SC, para o exercício de 2023, a ser realizada às 09:00 horas do dia 28 de Outubro 
de 2022, nas dependências do Auditório da Prefeitura Municipal, situada à Rua 15 de Novembro, 525, 2° andar, Centro.

Pomerode / SC, 20 de Outubro de 2022.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal em Exercício
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 017 / 2022 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 
- ATA N.º 01: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Publicação Nº 4264541

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GOVERNO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 097 / 2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 017 / 2022

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO

ATA N.º 01
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Às catorze horas e trinta minutos (14h30min.) do vigésimo dia do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e dois (20/10/2022), na sala 
de licitações do MUNICÍPIO DE POMERODE, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria n.º 
28.603 / 2022 e suas alterações, para análise dos documentos apresentados no Processo da Inexigibilidade de Licitação n.º 017 / 2022 - 
Credenciamento.

Iniciada a sessão, foram abertos os envelopes e analisada a documentação de Habilitação apresentadas pelas Empresas interessadas:

Cód. Participante: Nome:
19682 RÁDIO POMERODE LTDA
446076 SOCIEDADE VALE DE COMUNICAÇÕES LTDA

Da análise dos documentos apresentados, verificou-se o atendimento as exigências legais e habilitatórias, razão pela qual, a Comissão Per-
manente de Licitações DECLARA HABILITADAS as licitantes no presente Credenciamento, para execução dos serviços de divulgação de atos 
oficiais e publicidade institucional e legal de interesse público do Município de Pomerode, Fundos e Fundação.

Nada mais havendo a tratar após ser lida e aprovada será assinada e encerrada a presente ata.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ITAMAR CANDIDO PERINI
Presidente da Comissão de Licitações

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA BORCHARDT
Secretária

WALDEMAR WILHELM
Membro

LEI COMPLEMENTAR N.º 468, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264415

LEI COMPLEMENTAR N.º 468, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
ALTERA A NOMENCLATURA DA SEÇÃO II DO CAPÍTULO I DO TÍTULO IV DO LIVRO SEGUNDO E INCLUI O ART. 234-A NA LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 75, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, tendo a Câmara Municipal 
de Vereadores aprovado, sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica alterada a nomenclatura da Seção II do CAPÍTULO I do TÍTULO IV do LIVRO SEGUNDO da Lei Complementar 75/2001, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

LIVRO SEGUNDO
(...) Seção II
DA INCIDÊNCIA E NÃO INCIDÊNCIA

Art. 2º Fica instituído o artigo 234-A na Lei Complementar nº 75/2001, com a seguinte redação:

Art. 234-A O imposto previsto neste CAPÍTULO não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunida-
de de que trata a alínea “b” do inciso VI do art. 213 desta Lei Complementar e a alínea “b” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal 
sejam apenas locatárias do bem imóvel.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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Pomerode (SC), 20 de outubro de 2022.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 469, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264413

LEI COMPLEMENTAR Nº 469, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO XIII DO ARTIGO 3º E ARTIGO 10, § 1º ALINEA “E”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178, DE 8 DE OUTUBRO 
DE 2009

ÉRCIO KRIEK Prefeito Municipal de Pomerode, no uso das atribuições que me confere o a Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os 
habitantes deste Município que, a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O inciso XIII do artigo 3º da Lei Complementar nº 178/2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º - (...)
XIII - 01 (um) representante do Rotary Club de Pomerode;

Art. 2º A alínea “e” do § 1º do artigo 10 da Lei Complementar nº 178/2009, passa a vigorar com a seguinte redação, respectivamente:
Art. 10 – (...)
§ 1º (....)

e) 01 (um) representante do Rotary Club de Pomerode;

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

Município de Pomerode, 20 de outubro de 2022.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 470, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264411

LEI COMPLEMENTAR Nº 470, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

ALTERA O CAPUT, OS INCISOS I E IV DO § 1º DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 269, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, tendo a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovado, sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Altera o caput do art. 32 da Lei Complementar nº 269/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 32. Quando conveniente e oportuno ao Município de Pomerode, o servidor público titular de cargo de provimento efetivo, cuja lei de criação prevê di-
ferentes cargas horárias para o cargo do qual é titular, poderá ter sua jornada de trabalho aumentada, através de concurso de ampliação de carga horária, 
ou reduzida, através de pedido administrativo.

Art. 2º Altera o inciso I, § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 269/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

I – ser servidor público titular de cargo de provimento efetivo e estar no desempenho das atribuições do cargo do qual é titular;

Art. 3º Altera o inciso IV, § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 269/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

IV – ter auferido, no mínimo, 80 (oitenta) pontos na média das 3 (três) últimas avaliações de desempenho e/ou avaliações de estágio probatório, ou nas 
avaliações até então realizadas, para o servidor ainda não submetido a 3 (três) avaliações;

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

Município de Pomerode, 20 de outubro de 2022

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal
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LEI ORDINÁRIA Nº 3.165, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264418

LEI ORDINÁRIA Nº 3.165, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE POMERODE A RECEBER EM DOAÇÃO IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE ILÁRIO WOLLICK.

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal, tendo a Câmara Municipal de Vereadores aprovado, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Nos termos do inciso XI do art. 24 da Lei Orgânica, fica autorizado o Município de Pomerode a receber em doação, sem encargos, os 
imóveis de matrícula n. 513 e 861, do Livro nº 2 do Registro de Imóveis de Pomerode, situados na Rua Frederico Weege, no bairro Pomerode 
Fundos, Pomerode, ambos de propriedade de Ilário Wollick.

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

Pomerode (SC), 20 de outubro de 2022.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010 / 2022 - REGISTRO DE PREÇOS
Publicação Nº 4264854

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 62DFC2B76512270DFD761841ABF147E060DFA400
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010 / 2022 - REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo n.º 105 / 2022. Código TCE/SC n.º 62DFC2B76512270DFD761841ABF147E060DFA400. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS E FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PO-
MERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: A partir 
das 17h00min do dia 21/10/2022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 08h00min do dia 08/11/2022. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 
08h30min do dia 08/11/2022. O processo será pela internet, através do Portal de Licitações Compras BR, no endereço eletrônico: www.
comprasbr.com.br. O edital e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Diretoria de Licitações e Con-
tratos do Município de Pomerode – Rua 15 de Novembro, n.º 525, Centro – Pomerode/SC – CEP 89.107-000, nos dias úteis de segunda à 
sexta-feira, das 07h30min. às 11h30min. e das 13h00min. às 17h00min., Fone: (47) 3387-7229, e-mail: licitacao@pomerode.sc.gov.br, site: 
www.pomerode.sc.gov.br – Portal do Cidadão ou ainda no endereço: http://comprasbr.com.br.

Pomerode / SC, 20 de Outubro de 2022.

GENRADO RIEMER
Secretário de Gestão Administrativa e Fazendária

PREGÃO PRESENCIAL N.º 045 / 2022
Publicação Nº 4265633

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C1E6B35DEFCC10C32A4834B3948A7230FE480A5A
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 045 / 2022

Processo Administrativo n.º 106 / 2022. Código TCE/SC n.º C1E6B35DEFCC10C32A4834B3948A7230FE480A5A. Objeto: PERMISSÃO ONE-
ROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO DE ÁREAS, IMÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE POMERODE, 
VISANDO A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CHOPERIA OFICIAL E PONTOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM GERAL PARA A REALIZAÇÃO 
DA WEIHNACHTSFEST - FESTA DE NATAL, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 DE NOVEMBRO E 23 DE DEZEMBRO DE 
2022 NO CENTRO CULTURAL DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Entre-
ga dos envelopes: Até as 08h00min. do dia 09/11/2022. Local: Praça do Cidadão do Município de Pomerode/SC. Abertura dos envelopes: 
08h00min. do dia 09/11/2022. Local: Sala de licitações no prédio da Prefeitura Municipal de Pomerode. O edital e demais esclarecimentos 
poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Diretoria de Licitações e Contratos do Município de Pomerode – Rua 15 de Novembro, 

mailto:licitacao@pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://comprasbr.com.br
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n.º 525, Centro – Pomerode/SC – CEP 89.107-000, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 07h30min. às 11h30min. e das 13h00min. 
às 17h00min., Fone: (47) 3387-7229, e-mail: licitacao@pomerode.sc.gov.br, ou site: www.pomerode.sc.gov.br – Portal do Cidadão.

Pomerode / SC, 20 de Setembro de 2022.

MARCOS CONRADO HASS
Secretário Interino de Turismo e Cultura

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 065 / 2019 - PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL

Publicação Nº 4263269

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 065 / 2019
PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Processo Administrativo n.° 075 / 2019 – Edital Versão II. Pregão Presencial n.° 043 / 2019. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE. 
Contratada: Associação CRUZ AZUL NO BRASIL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PRE-
VENÇÃO AO USO E DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, A FIM DE CAPACITAR E QUALIFICAR MULTIPLICADORES E ATORES 
SOCIAIS ATUANTES NA POLÍTICA PÚBLICA DE GARANTIA E DEFESA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VOLTADAS PARA A 
PROBLEMÁTICA DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, COM RECURSOS DO CONVÊNIO N.º 50/2018/SENAD - SICONV N.º 882186/2018 / PRO-
POSTA N.º 064036/2018 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES 
CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Prazo adicional concedido: até 31/12/2022. Justificativa: Em conformidade com 
a Cláusula Sexta do Contrato Administrativo n.º 065 / 2019 e de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/1993, PRORROGA-SE o prazo de exe-
cução do presente contrato até o dia 31/12/2022, diante da necessidade de um maior prazo para finalização de todas as etapas do projeto 
contratado, que teve seu atraso em virtude das restrições ocasionadas pela pandemia do Coronavírus. Ass.: Ércio Kriek, Prefeito Municipal 
de Pomerode, Contratante / Rolf Hartmann, Presidente, Cruz Azul no Brasil, Contratada.

Pomerode / SC, 14 de Setembro de 2022.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode
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PORTARIA 30.017
Publicação Nº 4265812

 

Prefeitura Municipal de Pomerode
ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua 15 de Novembro, 555 – CEP 89.107-000 Fone: (47) 3387-7277
CENTRO – POMERODE – SANTA CATARINA www.pomerode.sc.gov.br

PORTARIA Nº 30.017

NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO (EDITAL Nº 001/2018) ELIZA LIMA 
DOS SANTOS PARA O CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA 
COMUNITÁRIO. 

A Secretária de Saúde, LÍGIA HOEPFNER, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Decreto Municipal nº 3364/18, em seu artigo 1°, inciso II;

RESOLVE:
 

De acordo com o Artigo nº 17, Lei Complementar nº 269 de 05 de dezembro 

de 2014, NOMEAR ELIZA LIMA DOS SANTOS, para o cargo de CIRURGIÃO 
DENTISTA COMUNITÁRIO, com carga horária semanal de 40 (quarenta) 

horas, na Secretaria de Saúde, a partir de 17 de outubro de 2022.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Município de Pomerode, 17 de outubro de 2022. 
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Ponte Alta

Prefeitura

EXTRATO PREGÃO 018/2022 FRACASSADO
Publicação Nº 4263870

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AC5834DF02A998760057E1FD28519AF85242C083
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA
EDSON JULIO WOLINGER Prefeito Municipal de Ponte Alta, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação, TORNA PÚBLICO, 
para conhecimento dos interessados, que a licitação, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, visando a AQUISÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS 
E INFANTIS DESCARTAVEIS, foi declarada fracassada pelo pregoeiro, conforme motivos exposto na Ata de julgamento a qual encontra-se 
na integra, á disposição no site do Município, www.pontealta.sc.gov.br
Ponte Alta 20/10/2022
EDSON JULIO WOLINGER–Prefeito Municipal.

EXTRATO PREGÃO 024/2022
Publicação Nº 4263852

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 40A828C0E33EE228ED7D923EB03B0729E7D9156C
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA
EDSON JULIO WOLINGER Prefeito Municipal de Ponte Alta, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação, TORNA PÚBLICO, 
para conhecimento dos interessados, que a data da sessão pública para o credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta 
e habilitação no PREGÃO ELETRONICO nº 024/2022 Menor Preço por item, que tem por objeto registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa para aquisição de Fraldas descartável infantil e geriatrica Abertura dos envelopes para o dia 11/11/2022 com início 
das disputas às 10:00 horas e ocorrerá na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Ponte Alta, situada na rua Geremias Alves da Rocha, 
nº 130, Centro, Ponte Alta – SC. A íntegra do edital e anexos, pode ser obtida no horário de expediente da Prefeitura, das 08h às 13hs. 
Informações pelo fone:(049) 32480443ou conveniospontealta99@gmail.com ou WWW.comprasbr.com.br.
Ponte Alta 20/10/2022
EDSON JULIO WOLINGER–Prefeito Municipal.

http://WWW.comprasbr.com.br
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Ponte Alta do Norte

Prefeitura

EXTRATO DL 04/2022
Publicação Nº 4263604

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AF82851C6D6C35559F6EA8958917EA0FF50E96E8
A V I S O
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2022.

O MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE, através da sua Comissão de Licitação e em obediência ao art. 26 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
torna público o Processo de Dispensa de Licitação para contratação dos serviços abaixo especificados.

OBJETO: CONSISTE O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXE-
CUÇÃO DE REFORMA, CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES NO CEI TIA ROSE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

VALOR ESTIMADO - R$ 15.753,73 (Quinze mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos).
EMPRESA CONTRATADA: BAROA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 32.779.045/0001-00, Endereço: Rua Vicente Alves da Silva, SN casa – 
Marciliano Fernandes, CEP 89540-000, Santa Cecília–Santa Catarina.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I da Lei nº 8.666/93.

Ponte Alta do Norte /SC, 20 de outubro de 2022.

ARI ALVES WOLINGER
Prefeito Municipal
Código TCE/SC: AF82851C6D6C35559F6EA8958917EA0FF50E96E8
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Ponte Serrada

Prefeitura

PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 138/2022- ERRATA
Publicação Nº 4263042

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n. 
264, centro, e-mail:  licitacao@ponteserrada.sc.gov.br  

PROCESSO LICITATÓRIO N. 138/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2022 

MENOR PREÇO POR LOTE 
 
 
ALCEU ALBERTO WRUBEL, Prefeito Municipal RESOLVE ALTERAR A 
DATA EM RAZÃO DO FERIADO PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério do 
MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por finalidade a AQUISIÇÃO DE 
SISTEMA DE CÂMERAS, ALARMES, VÍDEO PORTEIRO E OUTROS 
EQUIPAMENTOS, QUE DEVEM SER ENTREGUES EM PERFEITO 
FUNCIONAMENTO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTECENTES AO 
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, TERMO DE 
REFERÊNCIA, ANEXO I E ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, 
 
 
1. Em razão do Feriado do dia 28/10/2022 (Dia do Funcionário Público) fica 
designada nova data do Certame:  
 
“2. DO DIA E HORÁRIO: 
a) O recebimento dos Envelopes 01 – n. PROPOSTA COMERCIAL e n. 02 – 
DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a 
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 9 horas e 30 
minutos do dia 1° de  novembro de 2022, no Setor de Protocolo desta 
Prefeitura, no endereço acima indicado; 
b) A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL dar-se-á a 
partir das 9 horas e 45 minutos do dia 1° de novembro de 2022, em sessão 
pública, realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Ponte Serrada”. 
 
As demais informações permanecem sem alteração.  

Outras informações pelo fone (49) 3435- 6014/6021, pelo site 
http://www.ponteserrada.sc.gov.br.  

Ponte Serrada/SC, 20 de outubro de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alceu Alberto Wrubel 
Prefeito Municipal  

ALCEU 
ALBERTO 
WRUBEL:46996
630959

Assinado de forma digital por ALCEU 
ALBERTO WRUBEL:46996630959 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=82895970000167, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=ALCEU ALBERTO 
WRUBEL:46996630959 
Dados: 2022.10.20 07:55:21 -03'00'
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Porto Belo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 124/2022 - PMPB
Publicação Nº 4264098

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2C15EB14A07CEDD1FFB406DFC74213A3241B365D
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO
MULTIENTIDADES
Modalidade de licitação: Pregão nº 133/2022 - Pregão Eletrônico Nº 124/2022 - PMPB
Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: REGISTRO DE PREÇO - Contratação de empresa para publicações no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado de Santa 
Catarina e Jornal de Circulação Regional em Santa Catarina, atendendo as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações do Município 
de Porto Belo.
Data e local de entrega da sessão eletrônica: Até às 08h30min do dia 04/11/2022, no site www.portaldecompraspublicas.com.br
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações, no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 
237.

Porto Belo, 20 de outubro de 2022
Joel Orlando Lucinda
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE ADESAO GRATUIDADE EC 123-2022
Publicação Nº 4264105

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
Código do Plano de Ação: 23588020220001-007672
Ente Recebedor: 82.575.812/0001-20 – MUNICIPIO DE PORTO BELO
Fundo Vinculado: 82.575.812/0001-20
Fundo Repassador: 03.353.358/0001-96 - MDR
Vigência: Início: 23/09/2022 Fim: 31/05/2023
Órgão Repassador: Ministério do Desenvolvimento Regional
Processo MDR: 59000.012894/2022-47
Valor: R$ 248.304,94
Objeto: Aporte da assistência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urba-
no ou os tipos elencados no Art 2 da Portaria 09/2022, instituído pela Emenda Constitucional n. 123, de 14 de julho de 2022.
Programa: 23588020220001 – Gratuidade EC 123/22
Condicionantes: Aporte dos recursos onde ocorra serviços regulares em operação de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou 
metropolitano.
Aplicação dos recursos exclusivamente para auxiliar no custeio ao direito previsto no § 2º do art. 230 da Constituição Federal.
O poder delegante será responsável pelo uso e pela distribuição dos recursos aos prestadores e observará a premissa de equilíbrio econô-
mico-financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo e as diretrizes da modicidade tarifária.
Os beneficiários deverão apresentar Relatório de Gestão Final e prestação de contas na forma estabelecida na Portaria Interministerial que 
versa sobre a assistência financeira.
Os beneficiários autorizam a União solicitar à instituição financeira albergante a devolução imediata, para a Conta Única do Tesouro Nacio-
nal, dos saldos remanescentes da conta corrente específica do instrumento.
Os entes federados darão publicidade ao inteiro teor do Termo de Adesão assinado, por meio do Diário Oficial ou em outro meio de comu-
nicação oficial.
As movimentações de saída de recursos das contas bancárias poderão ser classificadas e identificadas e as informações a elas referentes 
serão disponibilizadas para fins de acompanhamento, prestação de contas e fiscalização.
Os saldos financeiros ilegalmente aplicados serão restituídos à Conta Única do Tesouro por meio da emissão e do pagamento de Guia de 
Recolhimento da União atualizada conforme Portaria Interministerial que versa sobre a assistência financeira.
Na hipótese de reprovação das prestações de contas, os beneficiários adotarão as medidas necessárias à recomposição de eventual dano 
ao erário, sem prejuízo da responsabilização dos operadores.
Data de Assinatura: 05/10/2022
Responsável: Joel Orlando Lucinda

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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LEI MUNICIPAL Nº 3190/2022
Publicação Nº 4263934

LEI MUNICIPAL Nº 3190, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
ALTERA O DISPOSITIVO QUE MENCIONA DA LEI MUNICIPAL Nº 2849/2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: Vereador Jonas Amadeu 
Raulino.

O Prefeito do Município de Porto Belo, no uso das atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que sub-
mete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Fica denominada "NELCI MARIA MACHADO DE SOUZA" a Servidão com Código de Logradouro 15.635, que tem início na Rua João 
Benedito Guerreiro e tem seu término no lote de matricula nº 10.144, Centro deste Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Porto Belo - SC, aos 20 dias do mês de outubro de 2022.

JOEL ORLANDO LUCINDA
PREFEITO
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Porto União

Prefeitura

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO - PORTARIA INTERMINISTERIAL MDR/MMFDH Nº 9 - 2022
Publicação Nº 4264194

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

Código do Plano de Ação: 23588020220001-007943
Ente Recebedor: MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Fundo Repassador: 03.353.358/0001-96 - MDR
Vigência: Início: 09/09/2022 Fim: 31/05/2023
Órgão Repassador: Ministério do Desenvolvimento Regional
Processo MDR: 59000.012894/2022-47
Valor: R$ 668.543,92
Objeto: Aporte da assistência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urba-
no ou os tipos elencados no Art 2 da Portaria 09/2022, instituído pela Emenda Constitucional n. 123, de 14 de julho de 2022.
Programa: 23588020220001 – Gratuidade EC 123/22
Condicionantes: Aporte dos recursos onde ocorra serviços regulares em operação de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou 
metropolitano.
Aplicação dos recursos exclusivamente para auxiliar no custeio ao direito previsto no § 2º do art. 230 da Constituição Federal.
O poder delegante será responsável pelo uso e pela distribuição dos recursos aos prestadores e observará a premissa de equilíbrio econô-
mico-financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo e as diretrizes da modicidade tarifária.
Os beneficiários deverão apresentar Relatório de Gestão Final e prestação de contas na forma estabelecida na Portaria Interministerial que 
versa sobre a assistência financeira .
Os beneficiários autorizam a União solicitar à instituição financeira albergante a devolução imediata, para a Conta Única do Tesouro Nacio-
nal, dos saldos remanescentes da conta corrente específica do instrumento.
Os entes federados darão publicidade ao inteiro teor do Termo de Adesão assinado, por meio do Diário Oficial ou em outro meio de comu-
nicação oficial.
As movimentações de saída de recursos das contas bancárias poderão ser classificadas e identificadas e as informações a elas referentes 
serão disponibilizadas para fins de acompanhamento, prestação de contas e fiscalização.
Os saldos financeiros ilegalmente aplicados serão restituídos à Conta Única do Tesouro por meio da emissão e do pagamento de Guia de 
Recolhimento da União atualizada conforme Portaria Interministerial que versa sobre a assistência financeira.
Na hipótese de reprovação das prestações de contas, os beneficiários adotarão as medidas necessárias à recomposição de eventual dano 
ao erário, sem prejuízo da responsabilização dos operadores.
Data de Assinatura: 10/10/2022
Responsável: ELISEU MIBACH – PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

PORTARIA N° 1.347/2022 - RH
Publicação Nº 4263113

PORTARIA Nº 1.347, de 14 de outubro de 2022.
Dispõe sobre rescisão de Contrato de Trabalho.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º RESCINDIR, o contrato de trabalho de CLEONICE LOURES, matrícula 2258401, ocupante do cargo de Enfermeiro, do quadro de 
pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão do término do contrato.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus 
efeitos a 13 de outubro de 2022.

Porto União (SC), 14 de outubro de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 1.348/2022 - RH
Publicação Nº 4263115

PORTARIA Nº 1.348, de 14 de outubro de 2022.
Dispõe sobre prorrogação de Contrato de Trabalho nº 216/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO, que não há candidatos aprovados em concurso Público Municipal para o cargo;

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR, o Contrato de Trabalho nº 216/2021, no período de 11 de outubro de 2022 a 10 de outubro de 2023, ou até a rea-
lização de concurso público municipal, de GUILHERME REALI que exerce as funções do cargo de Desenhista, do quadro de pessoal desta 
Prefeitura Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011 e alterações, para atender a demanda junto à Secretaria 
Municipal de Planejamento, em razão de não haver candidatos aprovados em concurso público municipal para o cargo.
Art. 2º O servidor contratado acima mencionado, exercerá suas atividades junto à Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus 
efeitos a 11 de outubro de 2022.

Porto União (SC), 14 de outubro de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 1.349/2022 - RH
Publicação Nº 4263116

PORTARIA Nº 1.349, de 17 de outubro de 2022.
Dispõe sobre contratação por tempo determinado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO os Memorandos nº 661e 690/2022 – SME;
CONSIDERANDO a Meta 6 do Plano Municipal de Educação: “Educação Integral – Oferecer Educação em tempo integral em no mínimo 50% 
das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos (as) alunos (as) da Educação Básica”;

RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 17 de outubro a 20 de dezembro de 2022, sob o Regime Jurídico Especial, com con-
tribuição para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001e alterações, SABRINA 
DOS SANTOS KUNS, para exercer as funções do cargo de Professor Docente 6º ao 9º Anos Finais (Ciências), classificada em “1º” lugar da 
Chamada Pública nº 004/2022, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, com vencimentos no Nível “B”, Referência “01”, previsto nos 
Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011e alterações, em substituição à servidora contratada que anteriormente 
ocupava a vaga, para atender a demanda da Meta 6 “Educação Integral” do Plano Municipal de Educação.
Art. 2º À servidora contratada acima mencionada exercerá suas atividades, vinculada à Secretaria Municipal de Educação deste município.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 17 de outubro de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte
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Pouso Redondo

Prefeitura

150 2022 PUBLICAÇÃO SERVIÇOS E PEÇAS
Publicação Nº 4264598

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO
PROCESSO Nº 150/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Pouso Redondo, SC, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberto Pregão Presencial, com jul-
gamento as 08h00 do dia 07/11/2022 o edital para, PREGÃO PRESENCIAL, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, PEÇAS GENUINAS, ORIGINAIS E OUTRAS PARA VEICULOS LEVES, MÉDIOS, ÔNIBUS/MICROÔNIBUS, 
PESADOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, MOLEJO E SUSPENSÃO, BOMBAS INJETORAS, 
BOMBAS HIDRAULICAS, E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Maiores informações e o edital completo 
serão fornecidos pelo setor de Licitação da Prefeitura Municipal, fone 47 3545-8700 ou e-mail:licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br.
Pouso Redondo, 20 de outubro de 2022.
RAFAEL NEITZKE TAMBOZI
Prefeito Municipal

CAPACHOS DL 14 133
Publicação Nº 4264391

MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO

O Município de Pouso Redondo/SC, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberto conforme Art. 75, da Lei 
nº14.133/2021, prazo de 03 (três) dias úteis, para obtenção de propostas adicionais de eventuais interessados, para aquisição de tapetes 
personalizados, tipo Capacho, para entradas dos Centros Educacionais Infantis do Município. Maiores informações poderão ser solicitadas 
através do Setor de licitações, pelo e-mail licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br ou telefones (47) 35458700, 8719 ou 8721.
Pouso Redondo, em 20 de outubro de 2022.
RAFAEL NEITZKE TAMBOZI
Prefeito Municipal

mailto:licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br
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CREDENCIAMENTO 06 2022 MEDICOS
Publicação Nº 4263683

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/ 2022 
PROCESSO 11 2022 

CREDENCIAMENTO Nº06/2022 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO E A 
EMPRESA SERVIÇOS MEDICOS KLEBER 
ANDREY COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE, DE FORMA 
COMPLEMENTAR, NA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 
 

O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO, com 
sede à Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro - Pouso Redondo - SC, inscrito sob o 
CNPJ/MF nº 12.321.353/0001-72, neste ato representado pela Sra. Geruza Lueckmann, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, a Empresa SERVIÇOS MEDICOS 
KLEBER ANDREY COSTA pessoa jurídica/física de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF 
nº 13.583.676/0001-05, com sede na RUA 29 DE DEZEMBRO, 131, SALA 02, RIO DO 
CAMPO/SC, neste ato representado por KLEBER ANDREY COSTA,  doravante 
denominado CONTRATADO, e tendo por base a Constituição Federal, art. 196 e seguintes; 
as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 as normas gerais da Lei nº 8.666/93; e o Decreto Municipal 
nº 096/2022   de 06 de Julho de 2022, e demais disposições aplicáveis ao presente 
instrumento, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO de prestação 
de serviço mediante as cláusulas e condições seguintes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A contratação de médico clinico geral para Credenciamento de médico clínico geral no 
Município de Pouso Redondo, para atendimento médico no pronto socorro municipal e para 
outras demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições 
gerais: 
 
I - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
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II - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver 
cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores 
pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 
 
III - A eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de 
Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal; 
 
IV – A prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
e, na vigência deste instrumento, suas atualizações; e aos casos em que o poder público 
municipal, estadual ou federal possua rotina de fornecimento; tações de exames, 
procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos referidos no inciso 
anterior uma vez gerada pelo CONTRATADO, passam a configurar como direito do usuário, 
e deverão ser atendidas exclusivamente pelo CONTRATADO, sem expectativa de 
remuneração adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título; 
 
VI - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
 
VII - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; 
 
VIII - A prestação de serviço deverá atender:  
 

a) as determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e normas da 
Comissão de Ética Médica;  

b) cumprimento dos protocolos estabelecidos para atender às epidemias, endemias 
e controles específicos de saúde pública;  

c) atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

IX - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidos pela CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção 
nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90; 
 
X - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações 
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE ou para o Ministério 
da Saúde; 
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XI – Ao Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 
a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, 
em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório; 
 
XII - Garantir o acesso dos membros do Conselho Municipal de Saúde aos serviços 
contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
 
XIII - Não poderá exercer a atividade, como recurso humano do credenciado, a pessoa 
física que se enquadrar nas vedações do artigo 9º da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em 
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses 
cargos; constatadas, eventualmente, estas situações, o credenciado terá suspensa a 
respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
 
XIV - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do CONTRATADO; 
 
XV - Para os efeitos do inciso anterior, consideram-se profissionais do próprio 
CONTRATADO: 

1 - o membro do seu corpo técnico e de profissionais; 
2 - o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
3- o profissional autônomo, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de 

profissionais que exerça atividade na área de saúde e que prestem serviços ao 
CONTRATADO. 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 
 
São encargos dos partícipes: 
 
I - da CONTRATANTE: 
a) transferir os recursos previstos neste contrato ao CONTRATADO, conforme Cláusula 
Sexta deste termo; 
 
b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados, através de uma 
Comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificará o cumprimento das 
especificações determinadas; 
 
c) Suspender, definitivamente ou temporariamente, a execução dos serviços, através de 
comunicação por escrito à CONTRATADA, que eventualmente deixe de efetuar os serviços 
contratados sem a prévia concordância da Comissão de Fiscalização, com motivos 
plenamente justificados; 
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d) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde; 
 
e) analisar os relatórios elaborados pelo CONTRATADO. 
 
II - do CONTRATADO: 
a) Cumprir todas as metas e condições especificadas neste contrato, prestando todos os 
serviços e executando todos os procedimentos referidos na cláusula primeira, conforme 
descrito na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 
 
b) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a 
incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, 
portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos. 
ACONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer 
infrações fiscais cometidas, decorrente da execução do objeto contratual; 
 
c) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes 
durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa; 
 
d) Comprovar a qualificação dos profissionais, que executarão os serviços; 
 
e) No caso de substituição de profissionais, no decorrente do contrato, a Empresa 
Contratada deverá solicitar autorização da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
f) Responsabilizar-se pelos profissionais (sócios e contratados), em todos os seus 
aspectos, que foram designados para prestar serviços nas dependências das Unidades de 
Saúde, fazendo com que sejam observadas rigorosamente as normas em vigência, 
especialmente o Regimento Interno, as Normas Internas e o Código de Ética Médica; 
 
g) Disponibilizar os profissionais para os horários combinados para prestação dos serviços; 
 
h) Zelar pela pontualidade dos profissionais aos compromissos dos serviços assumidos, 
respeitando os horários de entrada e saída; 
 
i) O Profissional da CONTRATADA deverá “alimentar” regularmente o sistema de 
informação, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente em formulários 
específicos - com todas as informações referentes aos procedimentos realizados, tais 
como: prontuário, prescrição de exames e medicamentos, entre outros, bem como zelar 
pelo correto preenchimento de formulários e documentos oficiais necessários à 
complementação da assistência ao usuário, tais como encaminhamentos às 
especialidades, APAC’s (Autorização para Procedimentos de Alto Custo), TFD (Tratamento 
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Fora do Domicílio),  AIH (Autorização,par Internação Hospitalar) e Referência/Contra-
Referência; 
 
j) Participar de reuniões e atualizações quando convocados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIADADE CIVIL DO CONTRATADO 
 
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos usuários, órgãos 
do SUS e/ou a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou 
de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus empregados, profissionais ou 
prepostos. 
 
§ 1º A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos 
termos da legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
 
§ 2º A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, 
de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
O valor estimado para a execução do presente contrato importa em R$160,00 (Cento e 
cinquenta) reais por hora.de atendimento, com uma quantidade estimada de 2000 horas 
mês.   
 
CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
As contas deverão ser apresentadas à CONTRATANTE da seguinte forma: 
 
a – O CONTRATADO encaminhará mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês à 
Coordenação dos Serviços e/ou ou equivalente relatórios de produção, e a emissão da Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados; 
 
b – Até o dia 20 (vinte), a CONTRATANTE fará a revisão dos relatórios de produção e 
processará o arquivo; 
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c – A CONTRATANTE, após gerar o valor monetário correspondente, informará ao 
CONTRATADO o montante do valor aprovado; 
 
d – O CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer de eventuais glosas nos 
procedimentos apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o prazo, 
e não apresentado recurso, admitir-se-á a aceitação tácita das glosas pelo CONTRATADO, 
não cabendo recursos a posteriori; o valor correspondente será objeto de desconto através 
do respectivo BDP (Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente 
subseqüente; 
 
e – A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito dos 
recursos de glosas apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o 
prazo, e não havendo manifestação da parte da CONTRATANTE, admitir-se-á a aceitação 
tácita do recurso impetrado pelo CONTRATADO, não cabendo manifestações a posteriori; 
o valor correspondente será objeto de acréscimo/compensação através do respectivo BDP 
(Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente subseqüente; 
 
f – As datas para entrega, os modelos de relatórios de produção e os documentos 
comprobatórios do atendimento, citados nos itens a e b serão definidos através de Oficio 
Circular, que será disponibilizado ao CONTRATADO na data de assinatura deste contrato, 
e/ou a qualquer tempo, quando houver necessidade da CONTRATANTE, de comum de 
acordo com o CONTRATADO; 
 
g – A CONTRATANTE negará acolhimento a relatórios de produção e demais documentos 
comprobatórios do atendimento fora dos prazos estabelecidos, assim como ao 
encaminhamento posterior aos prazos com a finalidade de cobrança administrativa, a qual 
não será acatada, salvo em hipótese de que a perda dos prazos se configure em 
responsabilidade direta e comprovada da CONTRATANTE; 
 
h – Para fins de prova da data de apresentação das contas, uma via do Controle de 
Remessa será assinada ou rubricada pelo servidor da CONTRATANTE, com aposição do 
respectivo carimbo funcional; 
 
i – Os valores cobrados indevidamente por erros de qualquer natureza serão descontados 
através do BDP (Boletim de Diferença de Pagamento), conforme determinação do MS, não 
isentando o CONTRATADO das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira;  
 
Parágrafo único – Todos os documentos apresentados na habilitação para o 
Credenciamento devem ser mantidos permanentemente atualizados, sendo condição sine 
qua non para que o CONTRATADO faça jus ao repasse do valor apurado. 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1759

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas para a execução deste contrato correrão por conta do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS), cujos recursos são oriundos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 
da Saúde, através de repasses Fundo a Fundo, e de contrapartidas do Município na 
dotação orçamentária vigente 07/2022 – 33.90.39.50.00.00.00 / 3.3.90.36.30.00.00.00 - 
Manutenção das Ações do Fundo da Saúde e dotações subsequentes consignadas nos 
respectivos orçamentos de exercícios futuros em havendo prorrogação dos contratos..    
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
A execução do presente contrato será permanentemente avaliada, com o objetivo de 
garantir sua aplicação, eventuais correções, o atingimento das metas estabelecidas e o 
planejamento de etapas futuras, 
 
§ 1° A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as 
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (federal, estadual, municipal). 
 
§ 2° A CONTRATANTE exercerá constante fiscalização sobre os serviços objeto deste 
contrato, objetivando a realização e a regularidade dos serviços e ações de saúde, os 
aspectos qualitativos e de resolutividade, bem como verificar a adequação dos 
equipamentos utilizados, sob pena de rescisão contratual e demais consectários legais 
preconizados na Lei 8.666/93; 
 
§ 3° A fiscalização exercidos pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 
eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE, ou 
para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
§ 4° A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, 
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer 
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
§ 5° O CONTRATADO fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os 
documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 
 
§ 6° O CONTRATADO facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos serviços da CONTRATANTE designados para tal fim. 
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§ 7° Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições ora estipuladas. 
 
§ 8° Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO o direito de defesa, nos termos 
da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
O CONTRATADO obriga-se a encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos ou informações: 
 
a) as faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados; e 
 
b) os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e/ou do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro(s) sistema(s) de informações que venha(m) a ser 
implementado(s) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado 
o seu objeto, que não pode ser modificado. 
 
Parágrafo Único - Anualmente, quando da possível renovação do Contrato, poderá ser feita 
a revisão dos valores financeiros. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente: 
 
I) Por ato unilateral e escrito da Administração Pública, nos casos enumerados no art. 78 
da Lei Federal 8.666/93, quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou 
condições, em especial: 
 
a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios 
definidos pela CONTRATANTE; 
 
b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento; 
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c) pela não entrega dos relatórios mensais; 
 
d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em 
saúde; 
 
e) em caso de alteração subjetiva da execução do contratado, mediante a subcontratação 
parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 
condições de habilitação e sem prévia autorização da Administração; e 
 
f) pelo descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
g) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
 
h) por acordo entre as partes, havendo conveniência para a Administração Pública, 
devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE; 
 
i) em caso de expressa manifestação de qualquer das partes, através de denúncia 
espontânea, a qual deverá ser obrigatoriamente formalizada observando-se um período 
mínimo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das obrigações assumidas até a data de 
extinção; e 
 
j) judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 1º - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
do contrato até o limite de eventuais prejuízos causados à Administração 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa do CONTRATADO, terá este direito 
aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
Os contratantes decidem aplicar ao presente contrato o disposto na Lei n. 8.666/93, no caso 
de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele 
estipuladas. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devida e formalmente 
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comprovado ao não cumprimento por parte do CONTRATADO, das obrigações assumidas, 
ou à infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
falta, as penalidades nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, c/c o artigo 3º, parágrafos I 
e II, do Decreto n.º 11.699/98, que dispõe sobre o sistema Municipal de Auditoria e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde: 
 
I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as 
quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente, situação que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO. 
 
II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução 
total do contrato ou suspensão definitiva da prestação dos serviços por culpa do 
CONTRATADO. 
 
III - Declaração de inidoneidade, quando o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposamente, devendo o referido ato ser 
publicado no Órgão Oficial do Município. 
 
§ 1º - Além da aplicação da multa e demais penalidades avençadas anteriormente, a 
CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento, bem como aplicar a suspensão 
temporária ao direito de licitar e de impedi-la de com ela contratar, pelo prazo de 12(doze) 
meses  
 
§ 2º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de 
mora de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, nos termos do “caput” do artigo 86 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
§ 3º - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime o CONTRATADO de reparação de 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 
 
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula serão, sempre que possível, independentemente 
de qualquer aviso de notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do 
CONTRATADO ou se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
§ 5º - O caso de rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos do 
processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1763

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

Constituem motivos para a denúncia do presente contrato o não cumprimento de qualquer 
de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na Cláusula 
Décima Segunda. 
 
§ 1º - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
§ 2º - Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente contrato, com comunicação 
do fato, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou 
que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento deste contrato. Se nestes prazos o 
CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível 
poderá ser duplicada. 
 
§ 3º - O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo atendimento do objeto 
deste Contrato, na hipótese de atraso superior a sessenta (60) dias no pagamento devido 
pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da 
ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE 
 
A contratação em tela não depende de prévio procedimento licitatório, considerando que o 
credenciamento é aberto a todos os interessados, bem assim a especificidade dos serviços 
e as habilitações prévias do CONTRATADO, e posto que o pagamento será feito 
considerando a remuneração por valores previamente tabelados, definidos e amplamente 
difundidos pelo Edital de Chamada Pública nº 006/2022 e seu anexo, o que torna inexigível 
o certame, a teor do que reza o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato no Órgão 
Oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.o 8.666/93 
e na forma da legislação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS 
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O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo 
prorrogável por igual período, até 60 meses, enquanto houver interesse da Administração 
Pública, manifesto através da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 1º - Haverá celebração de Termo Aditivo quando houver revisão de valores ou de 
procedimentos das Tabelas anexas ao Edital nº 006/2022, sendo necessário anotar no 
processo a origem e a autorização da revisão de valores, no caso, a publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 
§ 2º - Não haverá celebração de Termo Aditivo em caso de acréscimo financeiro repassado 
pelo Ministério da Saúde para o financiamento de novos serviços habilitado-credenciados 
em determinada especialidade durante a vigência deste Contrato, observado o Parágrafo 
anterior e o Parágrafo Único da Cláusula Décima. 
 
§ 3º - Ocorrendo descredenciamento/desabilitação de serviços prestados pelo 
CONTRATADO, o Plano Operativo deverá ser revisado pelas partes, deduzindo-se, se 
necessário, o valor correspondente à área de assistência desabilitada/descredenciada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro do Município de Trombudo Central, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato e 
seus aditivos que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das 
testemunhas infra-assinadas. 
 
 
 
Pouso Redondo, Pouso Redondo 05  de AGOSTO de 2022. 
 
 
 
 
________________________                     ______________________ 
GERUZA LUECKMANN               SERV. MED. KLEBER ANDREY COSTA LTDA 
Administrador/profissional                         REPRESENTANTE LEGAL             
Gestora Municipal da Saúde 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/ 2022 

PROCESSO 11 2022 
CREDENCIAMENTO Nº06/2022 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO E A 
EMPRESA TIAGO GOMES ONIAS BAHIA, PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE 
FORMA COMPLEMENTAR, NA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE. 
 

O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO, com 
sede à Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro - Pouso Redondo - SC, inscrito sob o 
CNPJ/MF nº 12.321.353/0001-72, neste ato representado pela Sra. Geruza Lueckmann, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, a Empresa TIAGO GOMES ONIAS 
BAHIA, pessoa jurídica/física de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF nº 35.797.361/0001-
95, com sede na CAMILO DE SÁ, MARIA AUXILIADORA, PETROLINA/PE, neste ato 
representado por TIAGO GOMES ONIAS BAHIA,  doravante denominado CONTRATADO, 
e tendo por base a Constituição Federal, art. 196 e seguintes; as Leis nº 8.080/90 e nº 
8.142/90 as normas gerais da Lei nº 8.666/93; e o Decreto Municipal nº 096/2022   de 06 
de Julho de 2022, e demais disposições aplicáveis ao presente instrumento, resolvem, de 
comum acordo, celebrar o presente CONTRATO de prestação de serviço mediante as 
cláusulas e condições seguintes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A contratação de médico clinico geral para Credenciamento de médico clínico geral no 
Município de Pouso Redondo, para atendimento médico no pronto socorro municipal e para 
outras demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições 
gerais: 
 
I - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
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II - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver 
cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores 
pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 
 
III - A eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de 
Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal; 
 
IV – A prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
e, na vigência deste instrumento, suas atualizações; e aos casos em que o poder público 
municipal, estadual ou federal possua rotina de fornecimento; tações de exames, 
procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos referidos no inciso 
anterior uma vez gerada pelo CONTRATADO, passam a configurar como direito do usuário, 
e deverão ser atendidas exclusivamente pelo CONTRATADO, sem expectativa de 
remuneração adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título; 
 
VI - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
 
VII - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; 
 
VIII - A prestação de serviço deverá atender:  
 

a) as determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e normas da 
Comissão de Ética Médica;  

b) cumprimento dos protocolos estabelecidos para atender às epidemias, endemias 
e controles específicos de saúde pública;  

c) atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

IX - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidos pela CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção 
nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90; 
 
X - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações 
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE ou para o Ministério 
da Saúde; 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1767

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

XI – Ao Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 
a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, 
em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório; 
 
XII - Garantir o acesso dos membros do Conselho Municipal de Saúde aos serviços 
contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
 
XIII - Não poderá exercer a atividade, como recurso humano do credenciado, a pessoa 
física que se enquadrar nas vedações do artigo 9º da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em 
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses 
cargos; constatadas, eventualmente, estas situações, o credenciado terá suspensa a 
respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
 
XIV - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do CONTRATADO; 
 
XV - Para os efeitos do inciso anterior, consideram-se profissionais do próprio 
CONTRATADO: 

1 - o membro do seu corpo técnico e de profissionais; 
2 - o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
3- o profissional autônomo, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de 

profissionais que exerça atividade na área de saúde e que prestem serviços ao 
CONTRATADO. 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 
 
São encargos dos partícipes: 
 
I - da CONTRATANTE: 
a) transferir os recursos previstos neste contrato ao CONTRATADO, conforme Cláusula 
Sexta deste termo; 
 
b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados, através de uma 
Comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificará o cumprimento das 
especificações determinadas; 
 
c) Suspender, definitivamente ou temporariamente, a execução dos serviços, através de 
comunicação por escrito à CONTRATADA, que eventualmente deixe de efetuar os serviços 
contratados sem a prévia concordância da Comissão de Fiscalização, com motivos 
plenamente justificados; 
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d) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde; 
 
e) analisar os relatórios elaborados pelo CONTRATADO. 
 
II - do CONTRATADO: 
a) Cumprir todas as metas e condições especificadas neste contrato, prestando todos os 
serviços e executando todos os procedimentos referidos na cláusula primeira, conforme 
descrito na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 
 
b) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a 
incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, 
portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos. 
ACONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer 
infrações fiscais cometidas, decorrente da execução do objeto contratual; 
 
c) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes 
durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa; 
 
d) Comprovar a qualificação dos profissionais, que executarão os serviços; 
 
e) No caso de substituição de profissionais, no decorrente do contrato, a Empresa 
Contratada deverá solicitar autorização da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
f) Responsabilizar-se pelos profissionais (sócios e contratados), em todos os seus 
aspectos, que foram designados para prestar serviços nas dependências das Unidades de 
Saúde, fazendo com que sejam observadas rigorosamente as normas em vigência, 
especialmente o Regimento Interno, as Normas Internas e o Código de Ética Médica; 
 
g) Disponibilizar os profissionais para os horários combinados para prestação dos serviços; 
 
h) Zelar pela pontualidade dos profissionais aos compromissos dos serviços assumidos, 
respeitando os horários de entrada e saída; 
 
i) O Profissional da CONTRATADA deverá “alimentar” regularmente o sistema de 
informação, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente em formulários 
específicos - com todas as informações referentes aos procedimentos realizados, tais 
como: prontuário, prescrição de exames e medicamentos, entre outros, bem como zelar 
pelo correto preenchimento de formulários e documentos oficiais necessários à 
complementação da assistência ao usuário, tais como encaminhamentos às 
especialidades, APAC’s (Autorização para Procedimentos de Alto Custo), TFD (Tratamento 
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Fora do Domicílio),  AIH (Autorização,par Internação Hospitalar) e Referência/Contra-
Referência; 
 
j) Participar de reuniões e atualizações quando convocados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIADADE CIVIL DO CONTRATADO 
 
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos usuários, órgãos 
do SUS e/ou a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou 
de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus empregados, profissionais ou 
prepostos. 
 
§ 1º A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos 
termos da legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
 
§ 2º A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, 
de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
O valor estimado para a execução do presente contrato importa em R$160,00 (Cento e 
cinquenta) reais por hora.de atendimento, com uma quantidade estimada de 2000 horas 
mês.   
 
CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
As contas deverão ser apresentadas à CONTRATANTE da seguinte forma: 
 
a – O CONTRATADO encaminhará mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês à 
Coordenação dos Serviços e/ou ou equivalente relatórios de produção, e a emissão da Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados; 
 
b – Até o dia 20 (vinte), a CONTRATANTE fará a revisão dos relatórios de produção e 
processará o arquivo; 
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c – A CONTRATANTE, após gerar o valor monetário correspondente, informará ao 
CONTRATADO o montante do valor aprovado; 
 
d – O CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer de eventuais glosas nos 
procedimentos apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o prazo, 
e não apresentado recurso, admitir-se-á a aceitação tácita das glosas pelo CONTRATADO, 
não cabendo recursos a posteriori; o valor correspondente será objeto de desconto através 
do respectivo BDP (Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente 
subseqüente; 
 
e – A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito dos 
recursos de glosas apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o 
prazo, e não havendo manifestação da parte da CONTRATANTE, admitir-se-á a aceitação 
tácita do recurso impetrado pelo CONTRATADO, não cabendo manifestações a posteriori; 
o valor correspondente será objeto de acréscimo/compensação através do respectivo BDP 
(Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente subseqüente; 
 
f – As datas para entrega, os modelos de relatórios de produção e os documentos 
comprobatórios do atendimento, citados nos itens a e b serão definidos através de Oficio 
Circular, que será disponibilizado ao CONTRATADO na data de assinatura deste contrato, 
e/ou a qualquer tempo, quando houver necessidade da CONTRATANTE, de comum de 
acordo com o CONTRATADO; 
 
g – A CONTRATANTE negará acolhimento a relatórios de produção e demais documentos 
comprobatórios do atendimento fora dos prazos estabelecidos, assim como ao 
encaminhamento posterior aos prazos com a finalidade de cobrança administrativa, a qual 
não será acatada, salvo em hipótese de que a perda dos prazos se configure em 
responsabilidade direta e comprovada da CONTRATANTE; 
 
h – Para fins de prova da data de apresentação das contas, uma via do Controle de 
Remessa será assinada ou rubricada pelo servidor da CONTRATANTE, com aposição do 
respectivo carimbo funcional; 
 
i – Os valores cobrados indevidamente por erros de qualquer natureza serão descontados 
através do BDP (Boletim de Diferença de Pagamento), conforme determinação do MS, não 
isentando o CONTRATADO das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira;  
 
Parágrafo único – Todos os documentos apresentados na habilitação para o 
Credenciamento devem ser mantidos permanentemente atualizados, sendo condição sine 
qua non para que o CONTRATADO faça jus ao repasse do valor apurado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas para a execução deste contrato correrão por conta do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS), cujos recursos são oriundos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 
da Saúde, através de repasses Fundo a Fundo, e de contrapartidas do Município na 
dotação orçamentária vigente 07/2022 – 33.90.39.50.00.00.00 / 3.3.90.36.30.00.00.00 - 
Manutenção das Ações do Fundo da Saúde e dotações subsequentes consignadas nos 
respectivos orçamentos de exercícios futuros em havendo prorrogação dos contratos..    
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
A execução do presente contrato será permanentemente avaliada, com o objetivo de 
garantir sua aplicação, eventuais correções, o atingimento das metas estabelecidas e o 
planejamento de etapas futuras, 
 
§ 1° A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as 
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (federal, estadual, municipal). 
 
§ 2° A CONTRATANTE exercerá constante fiscalização sobre os serviços objeto deste 
contrato, objetivando a realização e a regularidade dos serviços e ações de saúde, os 
aspectos qualitativos e de resolutividade, bem como verificar a adequação dos 
equipamentos utilizados, sob pena de rescisão contratual e demais consectários legais 
preconizados na Lei 8.666/93; 
 
§ 3° A fiscalização exercidos pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 
eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE, ou 
para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
§ 4° A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, 
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer 
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
§ 5° O CONTRATADO fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os 
documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 
 
§ 6° O CONTRATADO facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos serviços da CONTRATANTE designados para tal fim. 
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§ 7° Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições ora estipuladas. 
 
§ 8° Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO o direito de defesa, nos termos 
da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
O CONTRATADO obriga-se a encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos ou informações: 
 
a) as faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados; e 
 
b) os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e/ou do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro(s) sistema(s) de informações que venha(m) a ser 
implementado(s) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado 
o seu objeto, que não pode ser modificado. 
 
Parágrafo Único - Anualmente, quando da possível renovação do Contrato, poderá ser feita 
a revisão dos valores financeiros. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente: 
 
I) Por ato unilateral e escrito da Administração Pública, nos casos enumerados no art. 78 
da Lei Federal 8.666/93, quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou 
condições, em especial: 
 
a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios 
definidos pela CONTRATANTE; 
 
b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento; 
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c) pela não entrega dos relatórios mensais; 
 
d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em 
saúde; 
 
e) em caso de alteração subjetiva da execução do contratado, mediante a subcontratação 
parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 
condições de habilitação e sem prévia autorização da Administração; e 
 
f) pelo descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
g) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
 
h) por acordo entre as partes, havendo conveniência para a Administração Pública, 
devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE; 
 
i) em caso de expressa manifestação de qualquer das partes, através de denúncia 
espontânea, a qual deverá ser obrigatoriamente formalizada observando-se um período 
mínimo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das obrigações assumidas até a data de 
extinção; e 
 
j) judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 1º - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
do contrato até o limite de eventuais prejuízos causados à Administração 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa do CONTRATADO, terá este direito 
aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
Os contratantes decidem aplicar ao presente contrato o disposto na Lei n. 8.666/93, no caso 
de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele 
estipuladas. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devida e formalmente 
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comprovado ao não cumprimento por parte do CONTRATADO, das obrigações assumidas, 
ou à infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
falta, as penalidades nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, c/c o artigo 3º, parágrafos I 
e II, do Decreto n.º 11.699/98, que dispõe sobre o sistema Municipal de Auditoria e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde: 
 
I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as 
quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente, situação que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO. 
 
II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução 
total do contrato ou suspensão definitiva da prestação dos serviços por culpa do 
CONTRATADO. 
 
III - Declaração de inidoneidade, quando o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposamente, devendo o referido ato ser 
publicado no Órgão Oficial do Município. 
 
§ 1º - Além da aplicação da multa e demais penalidades avençadas anteriormente, a 
CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento, bem como aplicar a suspensão 
temporária ao direito de licitar e de impedi-la de com ela contratar, pelo prazo de 12(doze) 
meses  
 
§ 2º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de 
mora de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, nos termos do “caput” do artigo 86 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
§ 3º - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime o CONTRATADO de reparação de 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 
 
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula serão, sempre que possível, independentemente 
de qualquer aviso de notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do 
CONTRATADO ou se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
§ 5º - O caso de rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos do 
processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA 
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Constituem motivos para a denúncia do presente contrato o não cumprimento de qualquer 
de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na Cláusula 
Décima Segunda. 
 
§ 1º - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
§ 2º - Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente contrato, com comunicação 
do fato, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou 
que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento deste contrato. Se nestes prazos o 
CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível 
poderá ser duplicada. 
 
§ 3º - O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo atendimento do objeto 
deste Contrato, na hipótese de atraso superior a sessenta (60) dias no pagamento devido 
pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da 
ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE 
 
A contratação em tela não depende de prévio procedimento licitatório, considerando que o 
credenciamento é aberto a todos os interessados, bem assim a especificidade dos serviços 
e as habilitações prévias do CONTRATADO, e posto que o pagamento será feito 
considerando a remuneração por valores previamente tabelados, definidos e amplamente 
difundidos pelo Edital de Chamada Pública nº 006/2022 e seu anexo, o que torna inexigível 
o certame, a teor do que reza o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato no Órgão 
Oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.o 8.666/93 
e na forma da legislação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS 
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O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo 
prorrogável por igual período, até 60 meses, enquanto houver interesse da Administração 
Pública, manifesto através da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 1º - Haverá celebração de Termo Aditivo quando houver revisão de valores ou de 
procedimentos das Tabelas anexas ao Edital nº 006/2022, sendo necessário anotar no 
processo a origem e a autorização da revisão de valores, no caso, a publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 
§ 2º - Não haverá celebração de Termo Aditivo em caso de acréscimo financeiro repassado 
pelo Ministério da Saúde para o financiamento de novos serviços habilitado-credenciados 
em determinada especialidade durante a vigência deste Contrato, observado o Parágrafo 
anterior e o Parágrafo Único da Cláusula Décima. 
 
§ 3º - Ocorrendo descredenciamento/desabilitação de serviços prestados pelo 
CONTRATADO, o Plano Operativo deverá ser revisado pelas partes, deduzindo-se, se 
necessário, o valor correspondente à área de assistência desabilitada/descredenciada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro do Município de Trombudo Central, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato e 
seus aditivos que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das 
testemunhas infra-assinadas. 
 
 
 
Pouso Redondo, Pouso Redondo 05  de AGOSTO de 2022. 
 
 
 
 
________________________                     ______________________ 
GERUZA LUECKMANN               TIAGO GOMES ONIAS BAHIA, 
Administrador/profissional                         REPRESENTANTE LEGAL             
Gestora Municipal da Saúde 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/ 2022 
PROCESSO 11 2022 

CREDENCIAMENTO Nº06/2022 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO E A 
EMPRESA REINALDO F. T. E. SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE, DE FORMA 
COMPLEMENTAR, NA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 
 

O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO, com 
sede à Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro - Pouso Redondo - SC, inscrito sob o 
CNPJ/MF nº 12.321.353/0001-72, neste ato representado pela Sra. Geruza Lueckmann, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, a Empresa REINALDO F. T. E. 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica/física de direito privado, inscrita no 
CNPJ/CPF nº47.342.870/0001-02, com sede na AV. PREFEITO OSMAR CUNHA, 
CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC, neste ato representado por REINALDO FELIPE 
TAVARES ENGEL,  doravante denominado CONTRATADO, e tendo por base a 
Constituição Federal, art. 196 e seguintes; as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 as normas 
gerais da Lei nº 8.666/93; e o Decreto Municipal nº 096/2022   de 06 de Julho de 2022, e 
demais disposições aplicáveis ao presente instrumento, resolvem, de comum acordo, 
celebrar o presente CONTRATO de prestação de serviço mediante as cláusulas e 
condições seguintes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A contratação de médico clinico geral para Credenciamento de médico clínico geral no 
Município de Pouso Redondo, para atendimento médico no pronto socorro municipal e para 
outras demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições 
gerais: 
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I - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
 
II - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver 
cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores 
pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 
 
III - A eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de 
Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal; 
 
IV – A prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
e, na vigência deste instrumento, suas atualizações; e aos casos em que o poder público 
municipal, estadual ou federal possua rotina de fornecimento; tações de exames, 
procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos referidos no inciso 
anterior uma vez gerada pelo CONTRATADO, passam a configurar como direito do usuário, 
e deverão ser atendidas exclusivamente pelo CONTRATADO, sem expectativa de 
remuneração adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título; 
 
VI - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
 
VII - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; 
 
VIII - A prestação de serviço deverá atender:  
 

a) as determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e normas da 
Comissão de Ética Médica;  

b) cumprimento dos protocolos estabelecidos para atender às epidemias, endemias 
e controles específicos de saúde pública;  

c) atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

IX - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidos pela CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção 
nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90; 
 
X - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações 
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em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE ou para o Ministério 
da Saúde; 
 
XI – Ao Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 
a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, 
em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório; 
 
XII - Garantir o acesso dos membros do Conselho Municipal de Saúde aos serviços 
contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
 
XIII - Não poderá exercer a atividade, como recurso humano do credenciado, a pessoa 
física que se enquadrar nas vedações do artigo 9º da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em 
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses 
cargos; constatadas, eventualmente, estas situações, o credenciado terá suspensa a 
respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
 
XIV - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do CONTRATADO; 
 
XV - Para os efeitos do inciso anterior, consideram-se profissionais do próprio 
CONTRATADO: 

1 - o membro do seu corpo técnico e de profissionais; 
2 - o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
3- o profissional autônomo, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de 

profissionais que exerça atividade na área de saúde e que prestem serviços ao 
CONTRATADO. 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 
 
São encargos dos partícipes: 
 
I - da CONTRATANTE: 
a) transferir os recursos previstos neste contrato ao CONTRATADO, conforme Cláusula 
Sexta deste termo; 
 
b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados, através de uma 
Comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificará o cumprimento das 
especificações determinadas; 
 
c) Suspender, definitivamente ou temporariamente, a execução dos serviços, através de 
comunicação por escrito à CONTRATADA, que eventualmente deixe de efetuar os serviços 
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contratados sem a prévia concordância da Comissão de Fiscalização, com motivos 
plenamente justificados; 
 
d) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde; 
 
e) analisar os relatórios elaborados pelo CONTRATADO. 
 
II - do CONTRATADO: 
a) Cumprir todas as metas e condições especificadas neste contrato, prestando todos os 
serviços e executando todos os procedimentos referidos na cláusula primeira, conforme 
descrito na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 
 
b) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a 
incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, 
portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos. 
ACONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer 
infrações fiscais cometidas, decorrente da execução do objeto contratual; 
 
c) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes 
durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa; 
 
d) Comprovar a qualificação dos profissionais, que executarão os serviços; 
 
e) No caso de substituição de profissionais, no decorrente do contrato, a Empresa 
Contratada deverá solicitar autorização da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
f) Responsabilizar-se pelos profissionais (sócios e contratados), em todos os seus 
aspectos, que foram designados para prestar serviços nas dependências das Unidades de 
Saúde, fazendo com que sejam observadas rigorosamente as normas em vigência, 
especialmente o Regimento Interno, as Normas Internas e o Código de Ética Médica; 
 
g) Disponibilizar os profissionais para os horários combinados para prestação dos serviços; 
 
h) Zelar pela pontualidade dos profissionais aos compromissos dos serviços assumidos, 
respeitando os horários de entrada e saída; 
 
i) O Profissional da CONTRATADA deverá “alimentar” regularmente o sistema de 
informação, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente em formulários 
específicos - com todas as informações referentes aos procedimentos realizados, tais 
como: prontuário, prescrição de exames e medicamentos, entre outros, bem como zelar 
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pelo correto preenchimento de formulários e documentos oficiais necessários à 
complementação da assistência ao usuário, tais como encaminhamentos às 
especialidades, APAC’s (Autorização para Procedimentos de Alto Custo), TFD (Tratamento 
Fora do Domicílio),  AIH (Autorização,par Internação Hospitalar) e Referência/Contra-
Referência; 
 
j) Participar de reuniões e atualizações quando convocados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIADADE CIVIL DO CONTRATADO 
 
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos usuários, órgãos 
do SUS e/ou a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou 
de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus empregados, profissionais ou 
prepostos. 
 
§ 1º A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos 
termos da legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
 
§ 2º A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, 
de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
O valor estimado para a execução do presente contrato importa em R$160,00 (Cento e 
cinquenta) reais por hora.de atendimento, com uma quantidade estimada de 2000 horas 
mês.   
 
CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
As contas deverão ser apresentadas à CONTRATANTE da seguinte forma: 
 
a – O CONTRATADO encaminhará mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês à 
Coordenação dos Serviços e/ou ou equivalente relatórios de produção, e a emissão da Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados; 
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b – Até o dia 20 (vinte), a CONTRATANTE fará a revisão dos relatórios de produção e 
processará o arquivo; 
 
c – A CONTRATANTE, após gerar o valor monetário correspondente, informará ao 
CONTRATADO o montante do valor aprovado; 
 
d – O CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer de eventuais glosas nos 
procedimentos apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o prazo, 
e não apresentado recurso, admitir-se-á a aceitação tácita das glosas pelo CONTRATADO, 
não cabendo recursos a posteriori; o valor correspondente será objeto de desconto através 
do respectivo BDP (Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente 
subseqüente; 
 
e – A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito dos 
recursos de glosas apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o 
prazo, e não havendo manifestação da parte da CONTRATANTE, admitir-se-á a aceitação 
tácita do recurso impetrado pelo CONTRATADO, não cabendo manifestações a posteriori; 
o valor correspondente será objeto de acréscimo/compensação através do respectivo BDP 
(Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente subseqüente; 
 
f – As datas para entrega, os modelos de relatórios de produção e os documentos 
comprobatórios do atendimento, citados nos itens a e b serão definidos através de Oficio 
Circular, que será disponibilizado ao CONTRATADO na data de assinatura deste contrato, 
e/ou a qualquer tempo, quando houver necessidade da CONTRATANTE, de comum de 
acordo com o CONTRATADO; 
 
g – A CONTRATANTE negará acolhimento a relatórios de produção e demais documentos 
comprobatórios do atendimento fora dos prazos estabelecidos, assim como ao 
encaminhamento posterior aos prazos com a finalidade de cobrança administrativa, a qual 
não será acatada, salvo em hipótese de que a perda dos prazos se configure em 
responsabilidade direta e comprovada da CONTRATANTE; 
 
h – Para fins de prova da data de apresentação das contas, uma via do Controle de 
Remessa será assinada ou rubricada pelo servidor da CONTRATANTE, com aposição do 
respectivo carimbo funcional; 
 
i – Os valores cobrados indevidamente por erros de qualquer natureza serão descontados 
através do BDP (Boletim de Diferença de Pagamento), conforme determinação do MS, não 
isentando o CONTRATADO das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira;  
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Parágrafo único – Todos os documentos apresentados na habilitação para o 
Credenciamento devem ser mantidos permanentemente atualizados, sendo condição sine 
qua non para que o CONTRATADO faça jus ao repasse do valor apurado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas para a execução deste contrato correrão por conta do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS), cujos recursos são oriundos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 
da Saúde, através de repasses Fundo a Fundo, e de contrapartidas do Município na 
dotação orçamentária vigente 07/2022 – 33.90.39.50.00.00.00 / 3.3.90.36.30.00.00.00 - 
Manutenção das Ações do Fundo da Saúde e dotações subsequentes consignadas nos 
respectivos orçamentos de exercícios futuros em havendo prorrogação dos contratos..    
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
A execução do presente contrato será permanentemente avaliada, com o objetivo de 
garantir sua aplicação, eventuais correções, o atingimento das metas estabelecidas e o 
planejamento de etapas futuras, 
 
§ 1° A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as 
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (federal, estadual, municipal). 
 
§ 2° A CONTRATANTE exercerá constante fiscalização sobre os serviços objeto deste 
contrato, objetivando a realização e a regularidade dos serviços e ações de saúde, os 
aspectos qualitativos e de resolutividade, bem como verificar a adequação dos 
equipamentos utilizados, sob pena de rescisão contratual e demais consectários legais 
preconizados na Lei 8.666/93; 
 
§ 3° A fiscalização exercidos pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 
eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE, ou 
para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
§ 4° A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, 
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer 
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
§ 5° O CONTRATADO fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os 
documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 
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§ 6° O CONTRATADO facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos serviços da CONTRATANTE designados para tal fim. 
 
§ 7° Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições ora estipuladas. 
 
§ 8° Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO o direito de defesa, nos termos 
da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
O CONTRATADO obriga-se a encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos ou informações: 
 
a) as faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados; e 
 
b) os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e/ou do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro(s) sistema(s) de informações que venha(m) a ser 
implementado(s) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado 
o seu objeto, que não pode ser modificado. 
 
Parágrafo Único - Anualmente, quando da possível renovação do Contrato, poderá ser feita 
a revisão dos valores financeiros. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente: 
 
I) Por ato unilateral e escrito da Administração Pública, nos casos enumerados no art. 78 
da Lei Federal 8.666/93, quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou 
condições, em especial: 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1785

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios 
definidos pela CONTRATANTE; 
 
b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento; 
 
c) pela não entrega dos relatórios mensais; 
 
d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em 
saúde; 
 
e) em caso de alteração subjetiva da execução do contratado, mediante a subcontratação 
parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 
condições de habilitação e sem prévia autorização da Administração; e 
 
f) pelo descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
g) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
 
h) por acordo entre as partes, havendo conveniência para a Administração Pública, 
devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE; 
 
i) em caso de expressa manifestação de qualquer das partes, através de denúncia 
espontânea, a qual deverá ser obrigatoriamente formalizada observando-se um período 
mínimo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das obrigações assumidas até a data de 
extinção; e 
 
j) judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 1º - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
do contrato até o limite de eventuais prejuízos causados à Administração 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa do CONTRATADO, terá este direito 
aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
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Os contratantes decidem aplicar ao presente contrato o disposto na Lei n. 8.666/93, no caso 
de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele 
estipuladas. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devida e formalmente 
comprovado ao não cumprimento por parte do CONTRATADO, das obrigações assumidas, 
ou à infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
falta, as penalidades nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, c/c o artigo 3º, parágrafos I 
e II, do Decreto n.º 11.699/98, que dispõe sobre o sistema Municipal de Auditoria e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde: 
 
I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as 
quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente, situação que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO. 
 
II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução 
total do contrato ou suspensão definitiva da prestação dos serviços por culpa do 
CONTRATADO. 
 
III - Declaração de inidoneidade, quando o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposamente, devendo o referido ato ser 
publicado no Órgão Oficial do Município. 
 
§ 1º - Além da aplicação da multa e demais penalidades avençadas anteriormente, a 
CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento, bem como aplicar a suspensão 
temporária ao direito de licitar e de impedi-la de com ela contratar, pelo prazo de 12(doze) 
meses  
 
§ 2º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de 
mora de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, nos termos do “caput” do artigo 86 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
§ 3º - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime o CONTRATADO de reparação de 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 
 
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula serão, sempre que possível, independentemente 
de qualquer aviso de notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do 
CONTRATADO ou se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
§ 5º - O caso de rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos do 
processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA 
 
Constituem motivos para a denúncia do presente contrato o não cumprimento de qualquer 
de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na Cláusula 
Décima Segunda. 
 
§ 1º - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
§ 2º - Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente contrato, com comunicação 
do fato, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou 
que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento deste contrato. Se nestes prazos o 
CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível 
poderá ser duplicada. 
 
§ 3º - O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo atendimento do objeto 
deste Contrato, na hipótese de atraso superior a sessenta (60) dias no pagamento devido 
pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da 
ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE 
 
A contratação em tela não depende de prévio procedimento licitatório, considerando que o 
credenciamento é aberto a todos os interessados, bem assim a especificidade dos serviços 
e as habilitações prévias do CONTRATADO, e posto que o pagamento será feito 
considerando a remuneração por valores previamente tabelados, definidos e amplamente 
difundidos pelo Edital de Chamada Pública nº 006/2022 e seu anexo, o que torna inexigível 
o certame, a teor do que reza o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato no Órgão 
Oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.o 8.666/93 
e na forma da legislação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS 
 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo 
prorrogável por igual período, até 60 meses, enquanto houver interesse da Administração 
Pública, manifesto através da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 1º - Haverá celebração de Termo Aditivo quando houver revisão de valores ou de 
procedimentos das Tabelas anexas ao Edital nº 006/2022, sendo necessário anotar no 
processo a origem e a autorização da revisão de valores, no caso, a publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 
§ 2º - Não haverá celebração de Termo Aditivo em caso de acréscimo financeiro repassado 
pelo Ministério da Saúde para o financiamento de novos serviços habilitado-credenciados 
em determinada especialidade durante a vigência deste Contrato, observado o Parágrafo 
anterior e o Parágrafo Único da Cláusula Décima. 
 
§ 3º - Ocorrendo descredenciamento/desabilitação de serviços prestados pelo 
CONTRATADO, o Plano Operativo deverá ser revisado pelas partes, deduzindo-se, se 
necessário, o valor correspondente à área de assistência desabilitada/descredenciada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro do Município de Trombudo Central, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato e 
seus aditivos que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das 
testemunhas infra-assinadas. 
 
Pouso Redondo, Pouso Redondo  22 de AGOSTO de 2022. 
 
 
________________________                     ______________________ 
GERUZA LUECKMANN               REINALDO F. T. E. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
Administrador/profissional                         REPRESENTANTE LEGAL             
Gestora Municipal da Saúde 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/ 2022 

PROCESSO 11 2022 
CREDENCIAMENTO Nº06/2022 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO E A 
EMPRESA RWS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE 
FORMA COMPLEMENTAR, NA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE. 
 

O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO, com 
sede à Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro - Pouso Redondo - SC, inscrito sob o 
CNPJ/MF nº 12.321.353/0001-72, neste ato representado pela Sra. Geruza Lueckmann, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, a Empresa RWS SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA pessoa jurídica/física de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF 
nº46.657.777/0001-24, com sede na RUA 7 DE SETEMBRO, 550, BAIRRO 
INDEPENDENCIA, POUSO REDONDO/SC, neste ato representado por RODRIGO 
WILLIAM DA SILVA, doravante denominado CONTRATADO, e tendo por base a 
Constituição Federal, art. 196 e seguintes; as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 as normas 
gerais da Lei nº 8.666/93; e o Decreto Municipal nº 096/2022   de 06 de Julho de 2022, e 
demais disposições aplicáveis ao presente instrumento, resolvem, de comum acordo, 
celebrar o presente CONTRATO de prestação de serviço mediante as cláusulas e 
condições seguintes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A contratação de médico clinico geral para Credenciamento de médico clínico geral no 
Município de Pouso Redondo, para atendimento médico no pronto socorro municipal e para 
outras demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições 
gerais: 
 
I - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
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II - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver 
cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores 
pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 
 
III - A eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de 
Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal; 
 
IV – A prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
e, na vigência deste instrumento, suas atualizações; e aos casos em que o poder público 
municipal, estadual ou federal possua rotina de fornecimento; tações de exames, 
procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos referidos no inciso 
anterior uma vez gerada pelo CONTRATADO, passam a configurar como direito do usuário, 
e deverão ser atendidas exclusivamente pelo CONTRATADO, sem expectativa de 
remuneração adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título; 
 
VI - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
 
VII - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; 
 
VIII - A prestação de serviço deverá atender:  
 

a) as determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e normas da 
Comissão de Ética Médica;  

b) cumprimento dos protocolos estabelecidos para atender às epidemias, endemias 
e controles específicos de saúde pública;  

c) atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

IX - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidos pela CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção 
nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90; 
 
X - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações 
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE ou para o Ministério 
da Saúde; 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1791

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

XI – Ao Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 
a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, 
em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório; 
 
XII - Garantir o acesso dos membros do Conselho Municipal de Saúde aos serviços 
contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
 
XIII - Não poderá exercer a atividade, como recurso humano do credenciado, a pessoa 
física que se enquadrar nas vedações do artigo 9º da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em 
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses 
cargos; constatadas, eventualmente, estas situações, o credenciado terá suspensa a 
respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
 
XIV - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do CONTRATADO; 
 
XV - Para os efeitos do inciso anterior, consideram-se profissionais do próprio 
CONTRATADO: 

1 - o membro do seu corpo técnico e de profissionais; 
2 - o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
3- o profissional autônomo, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de 

profissionais que exerça atividade na área de saúde e que prestem serviços ao 
CONTRATADO. 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 
 
São encargos dos partícipes: 
 
I - da CONTRATANTE: 
a) transferir os recursos previstos neste contrato ao CONTRATADO, conforme Cláusula 
Sexta deste termo; 
 
b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados, através de uma 
Comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificará o cumprimento das 
especificações determinadas; 
 
c) Suspender, definitivamente ou temporariamente, a execução dos serviços, através de 
comunicação por escrito à CONTRATADA, que eventualmente deixe de efetuar os serviços 
contratados sem a prévia concordância da Comissão de Fiscalização, com motivos 
plenamente justificados; 
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d) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde; 
 
e) analisar os relatórios elaborados pelo CONTRATADO. 
 
II - do CONTRATADO: 
a) Cumprir todas as metas e condições especificadas neste contrato, prestando todos os 
serviços e executando todos os procedimentos referidos na cláusula primeira, conforme 
descrito na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 
 
b) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a 
incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, 
portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos. 
ACONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer 
infrações fiscais cometidas, decorrente da execução do objeto contratual; 
 
c) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes 
durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa; 
 
d) Comprovar a qualificação dos profissionais, que executarão os serviços; 
 
e) No caso de substituição de profissionais, no decorrente do contrato, a Empresa 
Contratada deverá solicitar autorização da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
f) Responsabilizar-se pelos profissionais (sócios e contratados), em todos os seus 
aspectos, que foram designados para prestar serviços nas dependências das Unidades de 
Saúde, fazendo com que sejam observadas rigorosamente as normas em vigência, 
especialmente o Regimento Interno, as Normas Internas e o Código de Ética Médica; 
 
g) Disponibilizar os profissionais para os horários combinados para prestação dos serviços; 
 
h) Zelar pela pontualidade dos profissionais aos compromissos dos serviços assumidos, 
respeitando os horários de entrada e saída; 
 
i) O Profissional da CONTRATADA deverá “alimentar” regularmente o sistema de 
informação, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente em formulários 
específicos - com todas as informações referentes aos procedimentos realizados, tais 
como: prontuário, prescrição de exames e medicamentos, entre outros, bem como zelar 
pelo correto preenchimento de formulários e documentos oficiais necessários à 
complementação da assistência ao usuário, tais como encaminhamentos às 
especialidades, APAC’s (Autorização para Procedimentos de Alto Custo), TFD (Tratamento 
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Fora do Domicílio),  AIH (Autorização,par Internação Hospitalar) e Referência/Contra-
Referência; 
 
j) Participar de reuniões e atualizações quando convocados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIADADE CIVIL DO CONTRATADO 
 
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos usuários, órgãos 
do SUS e/ou a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou 
de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus empregados, profissionais ou 
prepostos. 
 
§ 1º A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos 
termos da legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
 
§ 2º A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, 
de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
O valor estimado para a execução do presente contrato importa em R$160,00 (Cento e 
cinquenta) reais por hora.de atendimento, com uma quantidade estimada de 2000 horas 
mês.   
 
CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
As contas deverão ser apresentadas à CONTRATANTE da seguinte forma: 
 
a – O CONTRATADO encaminhará mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês à 
Coordenação dos Serviços e/ou ou equivalente relatórios de produção, e a emissão da Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados; 
 
b – Até o dia 20 (vinte), a CONTRATANTE fará a revisão dos relatórios de produção e 
processará o arquivo; 
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c – A CONTRATANTE, após gerar o valor monetário correspondente, informará ao 
CONTRATADO o montante do valor aprovado; 
 
d – O CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer de eventuais glosas nos 
procedimentos apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o prazo, 
e não apresentado recurso, admitir-se-á a aceitação tácita das glosas pelo CONTRATADO, 
não cabendo recursos a posteriori; o valor correspondente será objeto de desconto através 
do respectivo BDP (Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente 
subseqüente; 
 
e – A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito dos 
recursos de glosas apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o 
prazo, e não havendo manifestação da parte da CONTRATANTE, admitir-se-á a aceitação 
tácita do recurso impetrado pelo CONTRATADO, não cabendo manifestações a posteriori; 
o valor correspondente será objeto de acréscimo/compensação através do respectivo BDP 
(Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente subseqüente; 
 
f – As datas para entrega, os modelos de relatórios de produção e os documentos 
comprobatórios do atendimento, citados nos itens a e b serão definidos através de Oficio 
Circular, que será disponibilizado ao CONTRATADO na data de assinatura deste contrato, 
e/ou a qualquer tempo, quando houver necessidade da CONTRATANTE, de comum de 
acordo com o CONTRATADO; 
 
g – A CONTRATANTE negará acolhimento a relatórios de produção e demais documentos 
comprobatórios do atendimento fora dos prazos estabelecidos, assim como ao 
encaminhamento posterior aos prazos com a finalidade de cobrança administrativa, a qual 
não será acatada, salvo em hipótese de que a perda dos prazos se configure em 
responsabilidade direta e comprovada da CONTRATANTE; 
 
h – Para fins de prova da data de apresentação das contas, uma via do Controle de 
Remessa será assinada ou rubricada pelo servidor da CONTRATANTE, com aposição do 
respectivo carimbo funcional; 
 
i – Os valores cobrados indevidamente por erros de qualquer natureza serão descontados 
através do BDP (Boletim de Diferença de Pagamento), conforme determinação do MS, não 
isentando o CONTRATADO das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira;  
 
Parágrafo único – Todos os documentos apresentados na habilitação para o 
Credenciamento devem ser mantidos permanentemente atualizados, sendo condição sine 
qua non para que o CONTRATADO faça jus ao repasse do valor apurado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas para a execução deste contrato correrão por conta do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS), cujos recursos são oriundos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 
da Saúde, através de repasses Fundo a Fundo, e de contrapartidas do Município na 
dotação orçamentária vigente 07/2022 – 33.90.39.50.00.00.00 / 3.3.90.36.30.00.00.00 - 
Manutenção das Ações do Fundo da Saúde e dotações subsequentes consignadas nos 
respectivos orçamentos de exercícios futuros em havendo prorrogação dos contratos..    
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
A execução do presente contrato será permanentemente avaliada, com o objetivo de 
garantir sua aplicação, eventuais correções, o atingimento das metas estabelecidas e o 
planejamento de etapas futuras, 
 
§ 1° A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as 
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (federal, estadual, municipal). 
 
§ 2° A CONTRATANTE exercerá constante fiscalização sobre os serviços objeto deste 
contrato, objetivando a realização e a regularidade dos serviços e ações de saúde, os 
aspectos qualitativos e de resolutividade, bem como verificar a adequação dos 
equipamentos utilizados, sob pena de rescisão contratual e demais consectários legais 
preconizados na Lei 8.666/93; 
 
§ 3° A fiscalização exercidos pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 
eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE, ou 
para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
§ 4° A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, 
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer 
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
§ 5° O CONTRATADO fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os 
documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 
 
§ 6° O CONTRATADO facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos serviços da CONTRATANTE designados para tal fim. 
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§ 7° Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições ora estipuladas. 
 
§ 8° Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO o direito de defesa, nos termos 
da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
O CONTRATADO obriga-se a encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos ou informações: 
 
a) as faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados; e 
 
b) os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e/ou do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro(s) sistema(s) de informações que venha(m) a ser 
implementado(s) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado 
o seu objeto, que não pode ser modificado. 
 
Parágrafo Único - Anualmente, quando da possível renovação do Contrato, poderá ser feita 
a revisão dos valores financeiros. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente: 
 
I) Por ato unilateral e escrito da Administração Pública, nos casos enumerados no art. 78 
da Lei Federal 8.666/93, quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou 
condições, em especial: 
 
a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios 
definidos pela CONTRATANTE; 
 
b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento; 
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c) pela não entrega dos relatórios mensais; 
 
d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em 
saúde; 
 
e) em caso de alteração subjetiva da execução do contratado, mediante a subcontratação 
parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 
condições de habilitação e sem prévia autorização da Administração; e 
 
f) pelo descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
g) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
 
h) por acordo entre as partes, havendo conveniência para a Administração Pública, 
devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE; 
 
i) em caso de expressa manifestação de qualquer das partes, através de denúncia 
espontânea, a qual deverá ser obrigatoriamente formalizada observando-se um período 
mínimo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das obrigações assumidas até a data de 
extinção; e 
 
j) judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 1º - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
do contrato até o limite de eventuais prejuízos causados à Administração 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa do CONTRATADO, terá este direito 
aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
Os contratantes decidem aplicar ao presente contrato o disposto na Lei n. 8.666/93, no caso 
de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele 
estipuladas. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devida e formalmente 
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comprovado ao não cumprimento por parte do CONTRATADO, das obrigações assumidas, 
ou à infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
falta, as penalidades nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, c/c o artigo 3º, parágrafos I 
e II, do Decreto n.º 11.699/98, que dispõe sobre o sistema Municipal de Auditoria e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde: 
 
I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as 
quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente, situação que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO. 
 
II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução 
total do contrato ou suspensão definitiva da prestação dos serviços por culpa do 
CONTRATADO. 
 
III - Declaração de inidoneidade, quando o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposamente, devendo o referido ato ser 
publicado no Órgão Oficial do Município. 
 
§ 1º - Além da aplicação da multa e demais penalidades avençadas anteriormente, a 
CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento, bem como aplicar a suspensão 
temporária ao direito de licitar e de impedi-la de com ela contratar, pelo prazo de 12(doze) 
meses  
 
§ 2º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de 
mora de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, nos termos do “caput” do artigo 86 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
§ 3º - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime o CONTRATADO de reparação de 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 
 
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula serão, sempre que possível, independentemente 
de qualquer aviso de notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do 
CONTRATADO ou se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
§ 5º - O caso de rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos do 
processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA 
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Constituem motivos para a denúncia do presente contrato o não cumprimento de qualquer 
de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na Cláusula 
Décima Segunda. 
 
§ 1º - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
§ 2º - Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente contrato, com comunicação 
do fato, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou 
que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento deste contrato. Se nestes prazos o 
CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível 
poderá ser duplicada. 
 
§ 3º - O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo atendimento do objeto 
deste Contrato, na hipótese de atraso superior a sessenta (60) dias no pagamento devido 
pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da 
ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE 
 
A contratação em tela não depende de prévio procedimento licitatório, considerando que o 
credenciamento é aberto a todos os interessados, bem assim a especificidade dos serviços 
e as habilitações prévias do CONTRATADO, e posto que o pagamento será feito 
considerando a remuneração por valores previamente tabelados, definidos e amplamente 
difundidos pelo Edital de Chamada Pública nº 006/2022 e seu anexo, o que torna inexigível 
o certame, a teor do que reza o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato no Órgão 
Oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.o 8.666/93 
e na forma da legislação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS 
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O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo 
prorrogável por igual período, até 60 meses, enquanto houver interesse da Administração 
Pública, manifesto através da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 1º - Haverá celebração de Termo Aditivo quando houver revisão de valores ou de 
procedimentos das Tabelas anexas ao Edital nº 006/2022, sendo necessário anotar no 
processo a origem e a autorização da revisão de valores, no caso, a publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 
§ 2º - Não haverá celebração de Termo Aditivo em caso de acréscimo financeiro repassado 
pelo Ministério da Saúde para o financiamento de novos serviços habilitado-credenciados 
em determinada especialidade durante a vigência deste Contrato, observado o Parágrafo 
anterior e o Parágrafo Único da Cláusula Décima. 
 
§ 3º - Ocorrendo descredenciamento/desabilitação de serviços prestados pelo 
CONTRATADO, o Plano Operativo deverá ser revisado pelas partes, deduzindo-se, se 
necessário, o valor correspondente à área de assistência desabilitada/descredenciada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro do Município de Trombudo Central, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato e 
seus aditivos que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das 
testemunhas infra-assinadas. 
 
 
Pouso Redondo, Pouso Redondo  22 de AGOSTO de 2022. 
 
 
 
 
________________________                     ______________________ 
GERUZA LUECKMANN               RWS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
Administrador/profissional                         REPRESENTANTE LEGAL             
Gestora Municipal da Saúde 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/ 2022 

PROCESSO 11 2022 
CREDENCIAMENTO Nº06/2022 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO E A 
EMPRESA MARCOS ERIBERTO XAVIER DE 
QUADROS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR, NA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 

O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO, com 
sede à Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro - Pouso Redondo - SC, inscrito sob o 
CNPJ/MF nº 12.321.353/0001-72, neste ato representado pela Sra. Geruza Lueckmann, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, a Empresa MARCOS ERIBERTO 
XAVIER DE QUADROS, pessoa jurídica/física de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF 
nº43.607.524/0001-58, com sede na RUA CORNELIUS KNIEBELER, 545, CRUZEIRO, 
RIO DO CAMPO/SC, neste ato representado por MARCOS ERIBERTO XAVIER DE 
QUADROS, doravante denominado CONTRATADO, e tendo por base a Constituição 
Federal, art. 196 e seguintes; as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 as normas gerais da Lei nº 
8.666/93; e o Decreto Municipal nº 096/2022   de 06 de Julho de 2022, e demais disposições 
aplicáveis ao presente instrumento, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente 
CONTRATO de prestação de serviço mediante as cláusulas e condições seguintes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A contratação de médico clinico geral para Credenciamento de médico clínico geral no 
Município de Pouso Redondo, para atendimento médico no pronto socorro municipal e para 
outras demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições 
gerais: 
 
I - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
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II - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver 
cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores 
pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 
 
III - A eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de 
Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal; 
 
IV – A prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
e, na vigência deste instrumento, suas atualizações; e aos casos em que o poder público 
municipal, estadual ou federal possua rotina de fornecimento; tações de exames, 
procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos referidos no inciso 
anterior uma vez gerada pelo CONTRATADO, passam a configurar como direito do usuário, 
e deverão ser atendidas exclusivamente pelo CONTRATADO, sem expectativa de 
remuneração adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título; 
 
VI - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
 
VII - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; 
 
VIII - A prestação de serviço deverá atender:  
 

a) as determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e normas da 
Comissão de Ética Médica;  

b) cumprimento dos protocolos estabelecidos para atender às epidemias, endemias 
e controles específicos de saúde pública;  

c) atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

IX - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidos pela CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção 
nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90; 
 
X - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações 
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE ou para o Ministério 
da Saúde; 
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XI – Ao Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 
a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, 
em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório; 
 
XII - Garantir o acesso dos membros do Conselho Municipal de Saúde aos serviços 
contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
 
XIII - Não poderá exercer a atividade, como recurso humano do credenciado, a pessoa 
física que se enquadrar nas vedações do artigo 9º da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em 
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses 
cargos; constatadas, eventualmente, estas situações, o credenciado terá suspensa a 
respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
 
XIV - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do CONTRATADO; 
 
XV - Para os efeitos do inciso anterior, consideram-se profissionais do próprio 
CONTRATADO: 

1 - o membro do seu corpo técnico e de profissionais; 
2 - o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
3- o profissional autônomo, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de 

profissionais que exerça atividade na área de saúde e que prestem serviços ao 
CONTRATADO. 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 
 
São encargos dos partícipes: 
 
I - da CONTRATANTE: 
a) transferir os recursos previstos neste contrato ao CONTRATADO, conforme Cláusula 
Sexta deste termo; 
 
b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados, através de uma 
Comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificará o cumprimento das 
especificações determinadas; 
 
c) Suspender, definitivamente ou temporariamente, a execução dos serviços, através de 
comunicação por escrito à CONTRATADA, que eventualmente deixe de efetuar os serviços 
contratados sem a prévia concordância da Comissão de Fiscalização, com motivos 
plenamente justificados; 
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d) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde; 
 
e) analisar os relatórios elaborados pelo CONTRATADO. 
 
II - do CONTRATADO: 
a) Cumprir todas as metas e condições especificadas neste contrato, prestando todos os 
serviços e executando todos os procedimentos referidos na cláusula primeira, conforme 
descrito na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 
 
b) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a 
incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, 
portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos. 
ACONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer 
infrações fiscais cometidas, decorrente da execução do objeto contratual; 
 
c) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes 
durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa; 
 
d) Comprovar a qualificação dos profissionais, que executarão os serviços; 
 
e) No caso de substituição de profissionais, no decorrente do contrato, a Empresa 
Contratada deverá solicitar autorização da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
f) Responsabilizar-se pelos profissionais (sócios e contratados), em todos os seus 
aspectos, que foram designados para prestar serviços nas dependências das Unidades de 
Saúde, fazendo com que sejam observadas rigorosamente as normas em vigência, 
especialmente o Regimento Interno, as Normas Internas e o Código de Ética Médica; 
 
g) Disponibilizar os profissionais para os horários combinados para prestação dos serviços; 
 
h) Zelar pela pontualidade dos profissionais aos compromissos dos serviços assumidos, 
respeitando os horários de entrada e saída; 
 
i) O Profissional da CONTRATADA deverá “alimentar” regularmente o sistema de 
informação, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente em formulários 
específicos - com todas as informações referentes aos procedimentos realizados, tais 
como: prontuário, prescrição de exames e medicamentos, entre outros, bem como zelar 
pelo correto preenchimento de formulários e documentos oficiais necessários à 
complementação da assistência ao usuário, tais como encaminhamentos às 
especialidades, APAC’s (Autorização para Procedimentos de Alto Custo), TFD (Tratamento 
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Fora do Domicílio),  AIH (Autorização,par Internação Hospitalar) e Referência/Contra-
Referência; 
 
j) Participar de reuniões e atualizações quando convocados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIADADE CIVIL DO CONTRATADO 
 
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos usuários, órgãos 
do SUS e/ou a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou 
de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus empregados, profissionais ou 
prepostos. 
 
§ 1º A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos 
termos da legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
 
§ 2º A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, 
de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
O valor estimado para a execução do presente contrato importa em R$160,00 (Cento e 
cinquenta) reais por hora.de atendimento, com uma quantidade estimada de 2000 horas 
mês.   
 
CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
As contas deverão ser apresentadas à CONTRATANTE da seguinte forma: 
 
a – O CONTRATADO encaminhará mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês à 
Coordenação dos Serviços e/ou ou equivalente relatórios de produção, e a emissão da Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados; 
 
b – Até o dia 20 (vinte), a CONTRATANTE fará a revisão dos relatórios de produção e 
processará o arquivo; 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1806

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

c – A CONTRATANTE, após gerar o valor monetário correspondente, informará ao 
CONTRATADO o montante do valor aprovado; 
 
d – O CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer de eventuais glosas nos 
procedimentos apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o prazo, 
e não apresentado recurso, admitir-se-á a aceitação tácita das glosas pelo CONTRATADO, 
não cabendo recursos a posteriori; o valor correspondente será objeto de desconto através 
do respectivo BDP (Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente 
subseqüente; 
 
e – A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito dos 
recursos de glosas apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o 
prazo, e não havendo manifestação da parte da CONTRATANTE, admitir-se-á a aceitação 
tácita do recurso impetrado pelo CONTRATADO, não cabendo manifestações a posteriori; 
o valor correspondente será objeto de acréscimo/compensação através do respectivo BDP 
(Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente subseqüente; 
 
f – As datas para entrega, os modelos de relatórios de produção e os documentos 
comprobatórios do atendimento, citados nos itens a e b serão definidos através de Oficio 
Circular, que será disponibilizado ao CONTRATADO na data de assinatura deste contrato, 
e/ou a qualquer tempo, quando houver necessidade da CONTRATANTE, de comum de 
acordo com o CONTRATADO; 
 
g – A CONTRATANTE negará acolhimento a relatórios de produção e demais documentos 
comprobatórios do atendimento fora dos prazos estabelecidos, assim como ao 
encaminhamento posterior aos prazos com a finalidade de cobrança administrativa, a qual 
não será acatada, salvo em hipótese de que a perda dos prazos se configure em 
responsabilidade direta e comprovada da CONTRATANTE; 
 
h – Para fins de prova da data de apresentação das contas, uma via do Controle de 
Remessa será assinada ou rubricada pelo servidor da CONTRATANTE, com aposição do 
respectivo carimbo funcional; 
 
i – Os valores cobrados indevidamente por erros de qualquer natureza serão descontados 
através do BDP (Boletim de Diferença de Pagamento), conforme determinação do MS, não 
isentando o CONTRATADO das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira;  
 
Parágrafo único – Todos os documentos apresentados na habilitação para o 
Credenciamento devem ser mantidos permanentemente atualizados, sendo condição sine 
qua non para que o CONTRATADO faça jus ao repasse do valor apurado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas para a execução deste contrato correrão por conta do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS), cujos recursos são oriundos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 
da Saúde, através de repasses Fundo a Fundo, e de contrapartidas do Município na 
dotação orçamentária vigente 07/2022 – 33.90.39.50.00.00.00 / 3.3.90.36.30.00.00.00 - 
Manutenção das Ações do Fundo da Saúde e dotações subsequentes consignadas nos 
respectivos orçamentos de exercícios futuros em havendo prorrogação dos contratos..    
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
A execução do presente contrato será permanentemente avaliada, com o objetivo de 
garantir sua aplicação, eventuais correções, o atingimento das metas estabelecidas e o 
planejamento de etapas futuras, 
 
§ 1° A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as 
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (federal, estadual, municipal). 
 
§ 2° A CONTRATANTE exercerá constante fiscalização sobre os serviços objeto deste 
contrato, objetivando a realização e a regularidade dos serviços e ações de saúde, os 
aspectos qualitativos e de resolutividade, bem como verificar a adequação dos 
equipamentos utilizados, sob pena de rescisão contratual e demais consectários legais 
preconizados na Lei 8.666/93; 
 
§ 3° A fiscalização exercidos pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 
eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE, ou 
para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
§ 4° A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, 
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer 
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
§ 5° O CONTRATADO fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os 
documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 
 
§ 6° O CONTRATADO facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos serviços da CONTRATANTE designados para tal fim. 
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§ 7° Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições ora estipuladas. 
 
§ 8° Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO o direito de defesa, nos termos 
da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
O CONTRATADO obriga-se a encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos ou informações: 
 
a) as faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados; e 
 
b) os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e/ou do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro(s) sistema(s) de informações que venha(m) a ser 
implementado(s) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado 
o seu objeto, que não pode ser modificado. 
 
Parágrafo Único - Anualmente, quando da possível renovação do Contrato, poderá ser feita 
a revisão dos valores financeiros. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente: 
 
I) Por ato unilateral e escrito da Administração Pública, nos casos enumerados no art. 78 
da Lei Federal 8.666/93, quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou 
condições, em especial: 
 
a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios 
definidos pela CONTRATANTE; 
 
b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento; 
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c) pela não entrega dos relatórios mensais; 
 
d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em 
saúde; 
 
e) em caso de alteração subjetiva da execução do contratado, mediante a subcontratação 
parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 
condições de habilitação e sem prévia autorização da Administração; e 
 
f) pelo descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
g) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
 
h) por acordo entre as partes, havendo conveniência para a Administração Pública, 
devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE; 
 
i) em caso de expressa manifestação de qualquer das partes, através de denúncia 
espontânea, a qual deverá ser obrigatoriamente formalizada observando-se um período 
mínimo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das obrigações assumidas até a data de 
extinção; e 
 
j) judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 1º - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
do contrato até o limite de eventuais prejuízos causados à Administração 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa do CONTRATADO, terá este direito 
aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
Os contratantes decidem aplicar ao presente contrato o disposto na Lei n. 8.666/93, no caso 
de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele 
estipuladas. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devida e formalmente 
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comprovado ao não cumprimento por parte do CONTRATADO, das obrigações assumidas, 
ou à infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
falta, as penalidades nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, c/c o artigo 3º, parágrafos I 
e II, do Decreto n.º 11.699/98, que dispõe sobre o sistema Municipal de Auditoria e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde: 
 
I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as 
quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente, situação que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO. 
 
II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução 
total do contrato ou suspensão definitiva da prestação dos serviços por culpa do 
CONTRATADO. 
 
III - Declaração de inidoneidade, quando o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposamente, devendo o referido ato ser 
publicado no Órgão Oficial do Município. 
 
§ 1º - Além da aplicação da multa e demais penalidades avençadas anteriormente, a 
CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento, bem como aplicar a suspensão 
temporária ao direito de licitar e de impedi-la de com ela contratar, pelo prazo de 12(doze) 
meses  
 
§ 2º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de 
mora de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, nos termos do “caput” do artigo 86 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
§ 3º - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime o CONTRATADO de reparação de 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 
 
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula serão, sempre que possível, independentemente 
de qualquer aviso de notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do 
CONTRATADO ou se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
§ 5º - O caso de rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos do 
processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA 
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Constituem motivos para a denúncia do presente contrato o não cumprimento de qualquer 
de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na Cláusula 
Décima Segunda. 
 
§ 1º - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
§ 2º - Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente contrato, com comunicação 
do fato, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou 
que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento deste contrato. Se nestes prazos o 
CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível 
poderá ser duplicada. 
 
§ 3º - O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo atendimento do objeto 
deste Contrato, na hipótese de atraso superior a sessenta (60) dias no pagamento devido 
pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da 
ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE 
 
A contratação em tela não depende de prévio procedimento licitatório, considerando que o 
credenciamento é aberto a todos os interessados, bem assim a especificidade dos serviços 
e as habilitações prévias do CONTRATADO, e posto que o pagamento será feito 
considerando a remuneração por valores previamente tabelados, definidos e amplamente 
difundidos pelo Edital de Chamada Pública nº 006/2022 e seu anexo, o que torna inexigível 
o certame, a teor do que reza o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato no Órgão 
Oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.o 8.666/93 
e na forma da legislação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS 
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O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo 
prorrogável por igual período, até 60 meses, enquanto houver interesse da Administração 
Pública, manifesto através da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 1º - Haverá celebração de Termo Aditivo quando houver revisão de valores ou de 
procedimentos das Tabelas anexas ao Edital nº 006/2022, sendo necessário anotar no 
processo a origem e a autorização da revisão de valores, no caso, a publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 
§ 2º - Não haverá celebração de Termo Aditivo em caso de acréscimo financeiro repassado 
pelo Ministério da Saúde para o financiamento de novos serviços habilitado-credenciados 
em determinada especialidade durante a vigência deste Contrato, observado o Parágrafo 
anterior e o Parágrafo Único da Cláusula Décima. 
 
§ 3º - Ocorrendo descredenciamento/desabilitação de serviços prestados pelo 
CONTRATADO, o Plano Operativo deverá ser revisado pelas partes, deduzindo-se, se 
necessário, o valor correspondente à área de assistência desabilitada/descredenciada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro do Município de Trombudo Central, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato e 
seus aditivos que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das 
testemunhas infra-assinadas. 
 
 
 
Pouso Redondo, Pouso Redondo  22 de AGOSTO de 2022. 
 
 
 
 
________________________                     ______________________ 
GERUZA LUECKMANN               MARCOS ERIBERTO XAVIER DE QUADROS 
Administrador/profissional                         REPRESENTANTE LEGAL             
Gestora Municipal da Saúde 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/ 2022 
PROCESSO 11 2022 

CREDENCIAMENTO Nº06/2022 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO E A 
EMPRESA DRVRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, 
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE 
FORMA COMPLEMENTAR, NA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE. 
 

O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO, com 
sede à Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro - Pouso Redondo - SC, inscrito sob o 
CNPJ/MF nº 12.321.353/0001-72, neste ato representado pela Sra. Geruza Lueckmann, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, a Empresa DRVRS SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA, pessoa jurídica/física de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF 
nº47.335.712/0001-25, com sede na AVENIDA PREFEITO OSMAR CUNHA, 416, sala 
1108, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC, CEP 88015-100, neste ato representado por 
DOUGLAS RODRIGUES, doravante denominado CONTRATADO, e tendo por base a 
Constituição Federal, art. 196 e seguintes; as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 as normas 
gerais da Lei nº 8.666/93; e o Decreto Municipal nº 096/2022   de 06 de Julho de 2022, e 
demais disposições aplicáveis ao presente instrumento, resolvem, de comum acordo, 
celebrar o presente CONTRATO de prestação de serviço mediante as cláusulas e 
condições seguintes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A contratação de médico clinico geral para Credenciamento de médico clínico geral no 
Município de Pouso Redondo, para atendimento médico no pronto socorro municipal e para 
outras demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições 
gerais: 
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I - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
 
II - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver 
cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores 
pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 
 
III - A eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de 
Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal; 
 
IV – A prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
e, na vigência deste instrumento, suas atualizações; e aos casos em que o poder público 
municipal, estadual ou federal possua rotina de fornecimento; tações de exames, 
procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos referidos no inciso 
anterior uma vez gerada pelo CONTRATADO, passam a configurar como direito do usuário, 
e deverão ser atendidas exclusivamente pelo CONTRATADO, sem expectativa de 
remuneração adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título; 
 
VI - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
 
VII - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; 
 
VIII - A prestação de serviço deverá atender:  
 

a) as determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e normas da 
Comissão de Ética Médica;  

b) cumprimento dos protocolos estabelecidos para atender às epidemias, endemias 
e controles específicos de saúde pública;  

c) atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

IX - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidos pela CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção 
nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90; 
 
X - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações 
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em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE ou para o Ministério 
da Saúde; 
 
XI – Ao Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 
a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, 
em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório; 
 
XII - Garantir o acesso dos membros do Conselho Municipal de Saúde aos serviços 
contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
 
XIII - Não poderá exercer a atividade, como recurso humano do credenciado, a pessoa 
física que se enquadrar nas vedações do artigo 9º da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em 
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses 
cargos; constatadas, eventualmente, estas situações, o credenciado terá suspensa a 
respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
 
XIV - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do CONTRATADO; 
 
XV - Para os efeitos do inciso anterior, consideram-se profissionais do próprio 
CONTRATADO: 

1 - o membro do seu corpo técnico e de profissionais; 
2 - o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
3- o profissional autônomo, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de 

profissionais que exerça atividade na área de saúde e que prestem serviços ao 
CONTRATADO. 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 
 
São encargos dos partícipes: 
 
I - da CONTRATANTE: 
a) transferir os recursos previstos neste contrato ao CONTRATADO, conforme Cláusula 
Sexta deste termo; 
 
b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados, através de uma 
Comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificará o cumprimento das 
especificações determinadas; 
 
c) Suspender, definitivamente ou temporariamente, a execução dos serviços, através de 
comunicação por escrito à CONTRATADA, que eventualmente deixe de efetuar os serviços 
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contratados sem a prévia concordância da Comissão de Fiscalização, com motivos 
plenamente justificados; 
 
d) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde; 
 
e) analisar os relatórios elaborados pelo CONTRATADO. 
 
II - do CONTRATADO: 
a) Cumprir todas as metas e condições especificadas neste contrato, prestando todos os 
serviços e executando todos os procedimentos referidos na cláusula primeira, conforme 
descrito na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 
 
b) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a 
incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, 
portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos. 
ACONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer 
infrações fiscais cometidas, decorrente da execução do objeto contratual; 
 
c) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes 
durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa; 
 
d) Comprovar a qualificação dos profissionais, que executarão os serviços; 
 
e) No caso de substituição de profissionais, no decorrente do contrato, a Empresa 
Contratada deverá solicitar autorização da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
f) Responsabilizar-se pelos profissionais (sócios e contratados), em todos os seus 
aspectos, que foram designados para prestar serviços nas dependências das Unidades de 
Saúde, fazendo com que sejam observadas rigorosamente as normas em vigência, 
especialmente o Regimento Interno, as Normas Internas e o Código de Ética Médica; 
 
g) Disponibilizar os profissionais para os horários combinados para prestação dos serviços; 
 
h) Zelar pela pontualidade dos profissionais aos compromissos dos serviços assumidos, 
respeitando os horários de entrada e saída; 
 
i) O Profissional da CONTRATADA deverá “alimentar” regularmente o sistema de 
informação, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente em formulários 
específicos - com todas as informações referentes aos procedimentos realizados, tais 
como: prontuário, prescrição de exames e medicamentos, entre outros, bem como zelar 
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pelo correto preenchimento de formulários e documentos oficiais necessários à 
complementação da assistência ao usuário, tais como encaminhamentos às 
especialidades, APAC’s (Autorização para Procedimentos de Alto Custo), TFD (Tratamento 
Fora do Domicílio),  AIH (Autorização,par Internação Hospitalar) e Referência/Contra-
Referência; 
 
j) Participar de reuniões e atualizações quando convocados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIADADE CIVIL DO CONTRATADO 
 
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos usuários, órgãos 
do SUS e/ou a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou 
de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus empregados, profissionais ou 
prepostos. 
 
§ 1º A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos 
termos da legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
 
§ 2º A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, 
de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
O valor estimado para a execução do presente contrato importa em R$160,00 (Cento e 
cinquenta) reais por hora.de atendimento, com uma quantidade estimada de 2000 horas 
mês.   
 
CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
As contas deverão ser apresentadas à CONTRATANTE da seguinte forma: 
 
a – O CONTRATADO encaminhará mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês à 
Coordenação dos Serviços e/ou ou equivalente relatórios de produção, e a emissão da Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados; 
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b – Até o dia 20 (vinte), a CONTRATANTE fará a revisão dos relatórios de produção e 
processará o arquivo; 
 
c – A CONTRATANTE, após gerar o valor monetário correspondente, informará ao 
CONTRATADO o montante do valor aprovado; 
 
d – O CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer de eventuais glosas nos 
procedimentos apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o prazo, 
e não apresentado recurso, admitir-se-á a aceitação tácita das glosas pelo CONTRATADO, 
não cabendo recursos a posteriori; o valor correspondente será objeto de desconto através 
do respectivo BDP (Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente 
subseqüente; 
 
e – A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito dos 
recursos de glosas apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o 
prazo, e não havendo manifestação da parte da CONTRATANTE, admitir-se-á a aceitação 
tácita do recurso impetrado pelo CONTRATADO, não cabendo manifestações a posteriori; 
o valor correspondente será objeto de acréscimo/compensação através do respectivo BDP 
(Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente subseqüente; 
 
f – As datas para entrega, os modelos de relatórios de produção e os documentos 
comprobatórios do atendimento, citados nos itens a e b serão definidos através de Oficio 
Circular, que será disponibilizado ao CONTRATADO na data de assinatura deste contrato, 
e/ou a qualquer tempo, quando houver necessidade da CONTRATANTE, de comum de 
acordo com o CONTRATADO; 
 
g – A CONTRATANTE negará acolhimento a relatórios de produção e demais documentos 
comprobatórios do atendimento fora dos prazos estabelecidos, assim como ao 
encaminhamento posterior aos prazos com a finalidade de cobrança administrativa, a qual 
não será acatada, salvo em hipótese de que a perda dos prazos se configure em 
responsabilidade direta e comprovada da CONTRATANTE; 
 
h – Para fins de prova da data de apresentação das contas, uma via do Controle de 
Remessa será assinada ou rubricada pelo servidor da CONTRATANTE, com aposição do 
respectivo carimbo funcional; 
 
i – Os valores cobrados indevidamente por erros de qualquer natureza serão descontados 
através do BDP (Boletim de Diferença de Pagamento), conforme determinação do MS, não 
isentando o CONTRATADO das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira;  
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Parágrafo único – Todos os documentos apresentados na habilitação para o 
Credenciamento devem ser mantidos permanentemente atualizados, sendo condição sine 
qua non para que o CONTRATADO faça jus ao repasse do valor apurado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas para a execução deste contrato correrão por conta do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS), cujos recursos são oriundos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 
da Saúde, através de repasses Fundo a Fundo, e de contrapartidas do Município na 
dotação orçamentária vigente 07/2022 – 33.90.39.50.00.00.00 / 3.3.90.36.30.00.00.00 - 
Manutenção das Ações do Fundo da Saúde e dotações subsequentes consignadas nos 
respectivos orçamentos de exercícios futuros em havendo prorrogação dos contratos..    
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
A execução do presente contrato será permanentemente avaliada, com o objetivo de 
garantir sua aplicação, eventuais correções, o atingimento das metas estabelecidas e o 
planejamento de etapas futuras, 
 
§ 1° A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as 
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (federal, estadual, municipal). 
 
§ 2° A CONTRATANTE exercerá constante fiscalização sobre os serviços objeto deste 
contrato, objetivando a realização e a regularidade dos serviços e ações de saúde, os 
aspectos qualitativos e de resolutividade, bem como verificar a adequação dos 
equipamentos utilizados, sob pena de rescisão contratual e demais consectários legais 
preconizados na Lei 8.666/93; 
 
§ 3° A fiscalização exercidos pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 
eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE, ou 
para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
§ 4° A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, 
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer 
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
§ 5° O CONTRATADO fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os 
documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 
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§ 6° O CONTRATADO facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos serviços da CONTRATANTE designados para tal fim. 
 
§ 7° Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições ora estipuladas. 
 
§ 8° Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO o direito de defesa, nos termos 
da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
O CONTRATADO obriga-se a encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos ou informações: 
 
a) as faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados; e 
 
b) os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e/ou do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro(s) sistema(s) de informações que venha(m) a ser 
implementado(s) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado 
o seu objeto, que não pode ser modificado. 
 
Parágrafo Único - Anualmente, quando da possível renovação do Contrato, poderá ser feita 
a revisão dos valores financeiros. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente: 
 
I) Por ato unilateral e escrito da Administração Pública, nos casos enumerados no art. 78 
da Lei Federal 8.666/93, quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou 
condições, em especial: 
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a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios 
definidos pela CONTRATANTE; 
 
b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento; 
 
c) pela não entrega dos relatórios mensais; 
 
d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em 
saúde; 
 
e) em caso de alteração subjetiva da execução do contratado, mediante a subcontratação 
parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 
condições de habilitação e sem prévia autorização da Administração; e 
 
f) pelo descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
g) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
 
h) por acordo entre as partes, havendo conveniência para a Administração Pública, 
devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE; 
 
i) em caso de expressa manifestação de qualquer das partes, através de denúncia 
espontânea, a qual deverá ser obrigatoriamente formalizada observando-se um período 
mínimo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das obrigações assumidas até a data de 
extinção; e 
 
j) judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 1º - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
do contrato até o limite de eventuais prejuízos causados à Administração 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa do CONTRATADO, terá este direito 
aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
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Os contratantes decidem aplicar ao presente contrato o disposto na Lei n. 8.666/93, no caso 
de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele 
estipuladas. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devida e formalmente 
comprovado ao não cumprimento por parte do CONTRATADO, das obrigações assumidas, 
ou à infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
falta, as penalidades nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, c/c o artigo 3º, parágrafos I 
e II, do Decreto n.º 11.699/98, que dispõe sobre o sistema Municipal de Auditoria e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde: 
 
I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as 
quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente, situação que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO. 
 
II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução 
total do contrato ou suspensão definitiva da prestação dos serviços por culpa do 
CONTRATADO. 
 
III - Declaração de inidoneidade, quando o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposamente, devendo o referido ato ser 
publicado no Órgão Oficial do Município. 
 
§ 1º - Além da aplicação da multa e demais penalidades avençadas anteriormente, a 
CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento, bem como aplicar a suspensão 
temporária ao direito de licitar e de impedi-la de com ela contratar, pelo prazo de 12(doze) 
meses  
 
§ 2º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de 
mora de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, nos termos do “caput” do artigo 86 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
§ 3º - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime o CONTRATADO de reparação de 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 
 
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula serão, sempre que possível, independentemente 
de qualquer aviso de notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do 
CONTRATADO ou se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
§ 5º - O caso de rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos do 
processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA 
 
Constituem motivos para a denúncia do presente contrato o não cumprimento de qualquer 
de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na Cláusula 
Décima Segunda. 
 
§ 1º - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
§ 2º - Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente contrato, com comunicação 
do fato, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou 
que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento deste contrato. Se nestes prazos o 
CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível 
poderá ser duplicada. 
 
§ 3º - O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo atendimento do objeto 
deste Contrato, na hipótese de atraso superior a sessenta (60) dias no pagamento devido 
pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da 
ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE 
 
A contratação em tela não depende de prévio procedimento licitatório, considerando que o 
credenciamento é aberto a todos os interessados, bem assim a especificidade dos serviços 
e as habilitações prévias do CONTRATADO, e posto que o pagamento será feito 
considerando a remuneração por valores previamente tabelados, definidos e amplamente 
difundidos pelo Edital de Chamada Pública nº 006/2022 e seu anexo, o que torna inexigível 
o certame, a teor do que reza o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato no Órgão 
Oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.o 8.666/93 
e na forma da legislação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS 
 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo 
prorrogável por igual período, até 60 meses, enquanto houver interesse da Administração 
Pública, manifesto através da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 1º - Haverá celebração de Termo Aditivo quando houver revisão de valores ou de 
procedimentos das Tabelas anexas ao Edital nº 006/2022, sendo necessário anotar no 
processo a origem e a autorização da revisão de valores, no caso, a publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 
§ 2º - Não haverá celebração de Termo Aditivo em caso de acréscimo financeiro repassado 
pelo Ministério da Saúde para o financiamento de novos serviços habilitado-credenciados 
em determinada especialidade durante a vigência deste Contrato, observado o Parágrafo 
anterior e o Parágrafo Único da Cláusula Décima. 
 
§ 3º - Ocorrendo descredenciamento/desabilitação de serviços prestados pelo 
CONTRATADO, o Plano Operativo deverá ser revisado pelas partes, deduzindo-se, se 
necessário, o valor correspondente à área de assistência desabilitada/descredenciada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro do Município de Trombudo Central, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato e 
seus aditivos que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das 
testemunhas infra-assinadas. 
 
Pouso Redondo, Pouso Redondo  22 de AGOSTO de 2022. 
 
 
________________________                     ______________________ 
GERUZA LUECKMANN               DRVRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
Administrador/profissional                         REPRESENTANTE LEGAL             
Gestora Municipal da Saúde 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 007/ 2022 

PROCESSO 11 2022 
CREDENCIAMENTO Nº06/2022 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO E A 
EMPRESA LUCAS VOLPATTO SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE, DE FORMA 
COMPLEMENTAR, NA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 
 

O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO, com 
sede à Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro - Pouso Redondo - SC, inscrito sob o 
CNPJ/MF nº 12.321.353/0001-72, neste ato representado pela Sra. Geruza Lueckmann, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, a Empresa LUCAS VOLPATTO 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica/física de direito privado, inscrita no 
CNPJ/CPF nº47.403.596/0001-34, com sede na RUA LUIZ BAGATINI, 433, BAIRRO 
NOSSA SENHORA DE LOURDES, XANXERE/SC, neste ato representado por LUCAS 
VOLPATTO, doravante denominado CONTRATADO, e tendo por base a Constituição 
Federal, art. 196 e seguintes; as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 as normas gerais da Lei nº 
8.666/93; e o Decreto Municipal nº 096/2022   de 06 de Julho de 2022, e demais disposições 
aplicáveis ao presente instrumento, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente 
CONTRATO de prestação de serviço mediante as cláusulas e condições seguintes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A contratação de médico clinico geral para Credenciamento de médico clínico geral no 
Município de Pouso Redondo, para atendimento médico no pronto socorro municipal e para 
outras demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições 
gerais: 
 
I - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
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II - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver 
cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores 
pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 
 
III - A eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de 
Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal; 
 
IV – A prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
e, na vigência deste instrumento, suas atualizações; e aos casos em que o poder público 
municipal, estadual ou federal possua rotina de fornecimento; tações de exames, 
procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos referidos no inciso 
anterior uma vez gerada pelo CONTRATADO, passam a configurar como direito do usuário, 
e deverão ser atendidas exclusivamente pelo CONTRATADO, sem expectativa de 
remuneração adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título; 
 
VI - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
 
VII - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; 
 
VIII - A prestação de serviço deverá atender:  
 

a) as determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e normas da 
Comissão de Ética Médica;  

b) cumprimento dos protocolos estabelecidos para atender às epidemias, endemias 
e controles específicos de saúde pública;  

c) atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

IX - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidos pela CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção 
nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90; 
 
X - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações 
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE ou para o Ministério 
da Saúde; 
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XI – Ao Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 
a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, 
em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório; 
 
XII - Garantir o acesso dos membros do Conselho Municipal de Saúde aos serviços 
contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
 
XIII - Não poderá exercer a atividade, como recurso humano do credenciado, a pessoa 
física que se enquadrar nas vedações do artigo 9º da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em 
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses 
cargos; constatadas, eventualmente, estas situações, o credenciado terá suspensa a 
respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
 
XIV - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do CONTRATADO; 
 
XV - Para os efeitos do inciso anterior, consideram-se profissionais do próprio 
CONTRATADO: 

1 - o membro do seu corpo técnico e de profissionais; 
2 - o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
3- o profissional autônomo, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de 

profissionais que exerça atividade na área de saúde e que prestem serviços ao 
CONTRATADO. 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 
 
São encargos dos partícipes: 
 
I - da CONTRATANTE: 
a) transferir os recursos previstos neste contrato ao CONTRATADO, conforme Cláusula 
Sexta deste termo; 
 
b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados, através de uma 
Comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificará o cumprimento das 
especificações determinadas; 
 
c) Suspender, definitivamente ou temporariamente, a execução dos serviços, através de 
comunicação por escrito à CONTRATADA, que eventualmente deixe de efetuar os serviços 
contratados sem a prévia concordância da Comissão de Fiscalização, com motivos 
plenamente justificados; 
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d) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde; 
 
e) analisar os relatórios elaborados pelo CONTRATADO. 
 
II - do CONTRATADO: 
a) Cumprir todas as metas e condições especificadas neste contrato, prestando todos os 
serviços e executando todos os procedimentos referidos na cláusula primeira, conforme 
descrito na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 
 
b) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a 
incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, 
portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos. 
ACONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer 
infrações fiscais cometidas, decorrente da execução do objeto contratual; 
 
c) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes 
durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa; 
 
d) Comprovar a qualificação dos profissionais, que executarão os serviços; 
 
e) No caso de substituição de profissionais, no decorrente do contrato, a Empresa 
Contratada deverá solicitar autorização da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
f) Responsabilizar-se pelos profissionais (sócios e contratados), em todos os seus 
aspectos, que foram designados para prestar serviços nas dependências das Unidades de 
Saúde, fazendo com que sejam observadas rigorosamente as normas em vigência, 
especialmente o Regimento Interno, as Normas Internas e o Código de Ética Médica; 
 
g) Disponibilizar os profissionais para os horários combinados para prestação dos serviços; 
 
h) Zelar pela pontualidade dos profissionais aos compromissos dos serviços assumidos, 
respeitando os horários de entrada e saída; 
 
i) O Profissional da CONTRATADA deverá “alimentar” regularmente o sistema de 
informação, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente em formulários 
específicos - com todas as informações referentes aos procedimentos realizados, tais 
como: prontuário, prescrição de exames e medicamentos, entre outros, bem como zelar 
pelo correto preenchimento de formulários e documentos oficiais necessários à 
complementação da assistência ao usuário, tais como encaminhamentos às 
especialidades, APAC’s (Autorização para Procedimentos de Alto Custo), TFD (Tratamento 
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Fora do Domicílio),  AIH (Autorização,par Internação Hospitalar) e Referência/Contra-
Referência; 
 
j) Participar de reuniões e atualizações quando convocados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIADADE CIVIL DO CONTRATADO 
 
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos usuários, órgãos 
do SUS e/ou a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou 
de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus empregados, profissionais ou 
prepostos. 
 
§ 1º A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos 
termos da legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
 
§ 2º A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, 
de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
O valor estimado para a execução do presente contrato importa em R$160,00 (Cento e 
cinquenta) reais por hora.de atendimento, com uma quantidade estimada de 2000 horas 
mês.   
 
CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
As contas deverão ser apresentadas à CONTRATANTE da seguinte forma: 
 
a – O CONTRATADO encaminhará mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês à 
Coordenação dos Serviços e/ou ou equivalente relatórios de produção, e a emissão da Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados; 
 
b – Até o dia 20 (vinte), a CONTRATANTE fará a revisão dos relatórios de produção e 
processará o arquivo; 
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c – A CONTRATANTE, após gerar o valor monetário correspondente, informará ao 
CONTRATADO o montante do valor aprovado; 
 
d – O CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer de eventuais glosas nos 
procedimentos apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o prazo, 
e não apresentado recurso, admitir-se-á a aceitação tácita das glosas pelo CONTRATADO, 
não cabendo recursos a posteriori; o valor correspondente será objeto de desconto através 
do respectivo BDP (Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente 
subseqüente; 
 
e – A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito dos 
recursos de glosas apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o 
prazo, e não havendo manifestação da parte da CONTRATANTE, admitir-se-á a aceitação 
tácita do recurso impetrado pelo CONTRATADO, não cabendo manifestações a posteriori; 
o valor correspondente será objeto de acréscimo/compensação através do respectivo BDP 
(Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente subseqüente; 
 
f – As datas para entrega, os modelos de relatórios de produção e os documentos 
comprobatórios do atendimento, citados nos itens a e b serão definidos através de Oficio 
Circular, que será disponibilizado ao CONTRATADO na data de assinatura deste contrato, 
e/ou a qualquer tempo, quando houver necessidade da CONTRATANTE, de comum de 
acordo com o CONTRATADO; 
 
g – A CONTRATANTE negará acolhimento a relatórios de produção e demais documentos 
comprobatórios do atendimento fora dos prazos estabelecidos, assim como ao 
encaminhamento posterior aos prazos com a finalidade de cobrança administrativa, a qual 
não será acatada, salvo em hipótese de que a perda dos prazos se configure em 
responsabilidade direta e comprovada da CONTRATANTE; 
 
h – Para fins de prova da data de apresentação das contas, uma via do Controle de 
Remessa será assinada ou rubricada pelo servidor da CONTRATANTE, com aposição do 
respectivo carimbo funcional; 
 
i – Os valores cobrados indevidamente por erros de qualquer natureza serão descontados 
através do BDP (Boletim de Diferença de Pagamento), conforme determinação do MS, não 
isentando o CONTRATADO das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira;  
 
Parágrafo único – Todos os documentos apresentados na habilitação para o 
Credenciamento devem ser mantidos permanentemente atualizados, sendo condição sine 
qua non para que o CONTRATADO faça jus ao repasse do valor apurado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas para a execução deste contrato correrão por conta do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS), cujos recursos são oriundos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 
da Saúde, através de repasses Fundo a Fundo, e de contrapartidas do Município na 
dotação orçamentária vigente 07/2022 – 33.90.39.50.00.00.00 / 3.3.90.36.30.00.00.00 - 
Manutenção das Ações do Fundo da Saúde e dotações subsequentes consignadas nos 
respectivos orçamentos de exercícios futuros em havendo prorrogação dos contratos..    
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
A execução do presente contrato será permanentemente avaliada, com o objetivo de 
garantir sua aplicação, eventuais correções, o atingimento das metas estabelecidas e o 
planejamento de etapas futuras, 
 
§ 1° A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as 
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (federal, estadual, municipal). 
 
§ 2° A CONTRATANTE exercerá constante fiscalização sobre os serviços objeto deste 
contrato, objetivando a realização e a regularidade dos serviços e ações de saúde, os 
aspectos qualitativos e de resolutividade, bem como verificar a adequação dos 
equipamentos utilizados, sob pena de rescisão contratual e demais consectários legais 
preconizados na Lei 8.666/93; 
 
§ 3° A fiscalização exercidos pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 
eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE, ou 
para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
§ 4° A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, 
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer 
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
§ 5° O CONTRATADO fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os 
documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 
 
§ 6° O CONTRATADO facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos serviços da CONTRATANTE designados para tal fim. 
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§ 7° Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições ora estipuladas. 
 
§ 8° Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO o direito de defesa, nos termos 
da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
O CONTRATADO obriga-se a encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos ou informações: 
 
a) as faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados; e 
 
b) os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e/ou do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro(s) sistema(s) de informações que venha(m) a ser 
implementado(s) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado 
o seu objeto, que não pode ser modificado. 
 
Parágrafo Único - Anualmente, quando da possível renovação do Contrato, poderá ser feita 
a revisão dos valores financeiros. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente: 
 
I) Por ato unilateral e escrito da Administração Pública, nos casos enumerados no art. 78 
da Lei Federal 8.666/93, quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou 
condições, em especial: 
 
a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios 
definidos pela CONTRATANTE; 
 
b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento; 
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c) pela não entrega dos relatórios mensais; 
 
d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em 
saúde; 
 
e) em caso de alteração subjetiva da execução do contratado, mediante a subcontratação 
parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 
condições de habilitação e sem prévia autorização da Administração; e 
 
f) pelo descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
g) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
 
h) por acordo entre as partes, havendo conveniência para a Administração Pública, 
devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE; 
 
i) em caso de expressa manifestação de qualquer das partes, através de denúncia 
espontânea, a qual deverá ser obrigatoriamente formalizada observando-se um período 
mínimo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das obrigações assumidas até a data de 
extinção; e 
 
j) judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 1º - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
do contrato até o limite de eventuais prejuízos causados à Administração 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa do CONTRATADO, terá este direito 
aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
Os contratantes decidem aplicar ao presente contrato o disposto na Lei n. 8.666/93, no caso 
de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele 
estipuladas. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devida e formalmente 
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comprovado ao não cumprimento por parte do CONTRATADO, das obrigações assumidas, 
ou à infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
falta, as penalidades nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, c/c o artigo 3º, parágrafos I 
e II, do Decreto n.º 11.699/98, que dispõe sobre o sistema Municipal de Auditoria e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde: 
 
I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as 
quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente, situação que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO. 
 
II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução 
total do contrato ou suspensão definitiva da prestação dos serviços por culpa do 
CONTRATADO. 
 
III - Declaração de inidoneidade, quando o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposamente, devendo o referido ato ser 
publicado no Órgão Oficial do Município. 
 
§ 1º - Além da aplicação da multa e demais penalidades avençadas anteriormente, a 
CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento, bem como aplicar a suspensão 
temporária ao direito de licitar e de impedi-la de com ela contratar, pelo prazo de 12(doze) 
meses  
 
§ 2º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de 
mora de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, nos termos do “caput” do artigo 86 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
§ 3º - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime o CONTRATADO de reparação de 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 
 
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula serão, sempre que possível, independentemente 
de qualquer aviso de notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do 
CONTRATADO ou se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
§ 5º - O caso de rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos do 
processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA 
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Constituem motivos para a denúncia do presente contrato o não cumprimento de qualquer 
de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na Cláusula 
Décima Segunda. 
 
§ 1º - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
§ 2º - Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente contrato, com comunicação 
do fato, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou 
que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento deste contrato. Se nestes prazos o 
CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível 
poderá ser duplicada. 
 
§ 3º - O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo atendimento do objeto 
deste Contrato, na hipótese de atraso superior a sessenta (60) dias no pagamento devido 
pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da 
ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE 
 
A contratação em tela não depende de prévio procedimento licitatório, considerando que o 
credenciamento é aberto a todos os interessados, bem assim a especificidade dos serviços 
e as habilitações prévias do CONTRATADO, e posto que o pagamento será feito 
considerando a remuneração por valores previamente tabelados, definidos e amplamente 
difundidos pelo Edital de Chamada Pública nº 006/2022 e seu anexo, o que torna inexigível 
o certame, a teor do que reza o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato no Órgão 
Oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.o 8.666/93 
e na forma da legislação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS 
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O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo 
prorrogável por igual período, até 60 meses, enquanto houver interesse da Administração 
Pública, manifesto através da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 1º - Haverá celebração de Termo Aditivo quando houver revisão de valores ou de 
procedimentos das Tabelas anexas ao Edital nº 006/2022, sendo necessário anotar no 
processo a origem e a autorização da revisão de valores, no caso, a publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 
§ 2º - Não haverá celebração de Termo Aditivo em caso de acréscimo financeiro repassado 
pelo Ministério da Saúde para o financiamento de novos serviços habilitado-credenciados 
em determinada especialidade durante a vigência deste Contrato, observado o Parágrafo 
anterior e o Parágrafo Único da Cláusula Décima. 
 
§ 3º - Ocorrendo descredenciamento/desabilitação de serviços prestados pelo 
CONTRATADO, o Plano Operativo deverá ser revisado pelas partes, deduzindo-se, se 
necessário, o valor correspondente à área de assistência desabilitada/descredenciada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro do Município de Trombudo Central, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato e 
seus aditivos que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das 
testemunhas infra-assinadas. 
 
 
 
Pouso Redondo, Pouso Redondo  22 de AGOSTO de 2022. 
 
 
 
________________________                     ______________________ 
GERUZA LUECKMANN               LUCAS VOLPATTO SERV. MÉDICOS LTDA 
Administrador/profissional                         REPRESENTANTE LEGAL             
Gestora Municipal da Saúde 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 008/ 2022 

PROCESSO 11 2022 
CREDENCIAMENTO Nº06/2022 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO E A 
EMPRESA CRISTOFOLINI CLINICA MÉDICA LTDA, 
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE 
FORMA COMPLEMENTAR, NA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE. 
 

O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO, com 
sede à Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro - Pouso Redondo - SC, inscrito sob o 
CNPJ/MF nº 12.321.353/0001-72, neste ato representado pela Sra. Geruza Lueckmann, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, a Empresa CRISTOFOLINI CLINICA 
MÉDICA LTDA pessoa jurídica/física de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF 
nº42.926.943/0001-90., com sede na RUA ADOLFO BRETZKE, INDEPENDENCIA, 
POUSO REDONDO/SC, neste ato representado por MARIANI CRISTOFOLINI, doravante 
denominado CONTRATADO, e tendo por base a Constituição Federal, art. 196 e seguintes; 
as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 as normas gerais da Lei nº 8.666/93; e o Decreto Municipal 
nº 096/2022   de 06 de Julho de 2022, e demais disposições aplicáveis ao presente 
instrumento, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO de prestação 
de serviço mediante as cláusulas e condições seguintes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A contratação de médico clinico geral para Credenciamento de médico clínico geral no 
Município de Pouso Redondo, para atendimento médico no pronto socorro municipal e para 
outras demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições 
gerais: 
 
I - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
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II - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver 
cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores 
pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 
 
III - A eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de 
Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal; 
 
IV – A prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
e, na vigência deste instrumento, suas atualizações; e aos casos em que o poder público 
municipal, estadual ou federal possua rotina de fornecimento; tações de exames, 
procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos referidos no inciso 
anterior uma vez gerada pelo CONTRATADO, passam a configurar como direito do usuário, 
e deverão ser atendidas exclusivamente pelo CONTRATADO, sem expectativa de 
remuneração adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título; 
 
VI - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
 
VII - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; 
 
VIII - A prestação de serviço deverá atender:  
 

a) as determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e normas da 
Comissão de Ética Médica;  

b) cumprimento dos protocolos estabelecidos para atender às epidemias, endemias 
e controles específicos de saúde pública;  

c) atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

IX - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidos pela CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção 
nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90; 
 
X - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações 
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE ou para o Ministério 
da Saúde; 
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XI – Ao Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 
a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, 
em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório; 
 
XII - Garantir o acesso dos membros do Conselho Municipal de Saúde aos serviços 
contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
 
XIII - Não poderá exercer a atividade, como recurso humano do credenciado, a pessoa 
física que se enquadrar nas vedações do artigo 9º da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em 
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses 
cargos; constatadas, eventualmente, estas situações, o credenciado terá suspensa a 
respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
 
XIV - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do CONTRATADO; 
 
XV - Para os efeitos do inciso anterior, consideram-se profissionais do próprio 
CONTRATADO: 

1 - o membro do seu corpo técnico e de profissionais; 
2 - o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
3- o profissional autônomo, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de 

profissionais que exerça atividade na área de saúde e que prestem serviços ao 
CONTRATADO. 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 
 
São encargos dos partícipes: 
 
I - da CONTRATANTE: 
a) transferir os recursos previstos neste contrato ao CONTRATADO, conforme Cláusula 
Sexta deste termo; 
 
b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados, através de uma 
Comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificará o cumprimento das 
especificações determinadas; 
 
c) Suspender, definitivamente ou temporariamente, a execução dos serviços, através de 
comunicação por escrito à CONTRATADA, que eventualmente deixe de efetuar os serviços 
contratados sem a prévia concordância da Comissão de Fiscalização, com motivos 
plenamente justificados; 
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d) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde; 
 
e) analisar os relatórios elaborados pelo CONTRATADO. 
 
II - do CONTRATADO: 
a) Cumprir todas as metas e condições especificadas neste contrato, prestando todos os 
serviços e executando todos os procedimentos referidos na cláusula primeira, conforme 
descrito na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 
 
b) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a 
incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, 
portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos. 
ACONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer 
infrações fiscais cometidas, decorrente da execução do objeto contratual; 
 
c) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes 
durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa; 
 
d) Comprovar a qualificação dos profissionais, que executarão os serviços; 
 
e) No caso de substituição de profissionais, no decorrente do contrato, a Empresa 
Contratada deverá solicitar autorização da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
f) Responsabilizar-se pelos profissionais (sócios e contratados), em todos os seus 
aspectos, que foram designados para prestar serviços nas dependências das Unidades de 
Saúde, fazendo com que sejam observadas rigorosamente as normas em vigência, 
especialmente o Regimento Interno, as Normas Internas e o Código de Ética Médica; 
 
g) Disponibilizar os profissionais para os horários combinados para prestação dos serviços; 
 
h) Zelar pela pontualidade dos profissionais aos compromissos dos serviços assumidos, 
respeitando os horários de entrada e saída; 
 
i) O Profissional da CONTRATADA deverá “alimentar” regularmente o sistema de 
informação, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente em formulários 
específicos - com todas as informações referentes aos procedimentos realizados, tais 
como: prontuário, prescrição de exames e medicamentos, entre outros, bem como zelar 
pelo correto preenchimento de formulários e documentos oficiais necessários à 
complementação da assistência ao usuário, tais como encaminhamentos às 
especialidades, APAC’s (Autorização para Procedimentos de Alto Custo), TFD (Tratamento 
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Fora do Domicílio),  AIH (Autorização,par Internação Hospitalar) e Referência/Contra-
Referência; 
 
j) Participar de reuniões e atualizações quando convocados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIADADE CIVIL DO CONTRATADO 
 
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos usuários, órgãos 
do SUS e/ou a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou 
de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus empregados, profissionais ou 
prepostos. 
 
§ 1º A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos 
termos da legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
 
§ 2º A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, 
de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
O valor estimado para a execução do presente contrato importa em R$160,00 (Cento e 
cinquenta) reais por hora.de atendimento, com uma quantidade estimada de 2000 horas 
mês.   
 
CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
As contas deverão ser apresentadas à CONTRATANTE da seguinte forma: 
 
a – O CONTRATADO encaminhará mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês à 
Coordenação dos Serviços e/ou ou equivalente relatórios de produção, e a emissão da Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados; 
 
b – Até o dia 20 (vinte), a CONTRATANTE fará a revisão dos relatórios de produção e 
processará o arquivo; 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1842

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

c – A CONTRATANTE, após gerar o valor monetário correspondente, informará ao 
CONTRATADO o montante do valor aprovado; 
 
d – O CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer de eventuais glosas nos 
procedimentos apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o prazo, 
e não apresentado recurso, admitir-se-á a aceitação tácita das glosas pelo CONTRATADO, 
não cabendo recursos a posteriori; o valor correspondente será objeto de desconto através 
do respectivo BDP (Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente 
subseqüente; 
 
e – A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito dos 
recursos de glosas apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o 
prazo, e não havendo manifestação da parte da CONTRATANTE, admitir-se-á a aceitação 
tácita do recurso impetrado pelo CONTRATADO, não cabendo manifestações a posteriori; 
o valor correspondente será objeto de acréscimo/compensação através do respectivo BDP 
(Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente subseqüente; 
 
f – As datas para entrega, os modelos de relatórios de produção e os documentos 
comprobatórios do atendimento, citados nos itens a e b serão definidos através de Oficio 
Circular, que será disponibilizado ao CONTRATADO na data de assinatura deste contrato, 
e/ou a qualquer tempo, quando houver necessidade da CONTRATANTE, de comum de 
acordo com o CONTRATADO; 
 
g – A CONTRATANTE negará acolhimento a relatórios de produção e demais documentos 
comprobatórios do atendimento fora dos prazos estabelecidos, assim como ao 
encaminhamento posterior aos prazos com a finalidade de cobrança administrativa, a qual 
não será acatada, salvo em hipótese de que a perda dos prazos se configure em 
responsabilidade direta e comprovada da CONTRATANTE; 
 
h – Para fins de prova da data de apresentação das contas, uma via do Controle de 
Remessa será assinada ou rubricada pelo servidor da CONTRATANTE, com aposição do 
respectivo carimbo funcional; 
 
i – Os valores cobrados indevidamente por erros de qualquer natureza serão descontados 
através do BDP (Boletim de Diferença de Pagamento), conforme determinação do MS, não 
isentando o CONTRATADO das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira;  
 
Parágrafo único – Todos os documentos apresentados na habilitação para o 
Credenciamento devem ser mantidos permanentemente atualizados, sendo condição sine 
qua non para que o CONTRATADO faça jus ao repasse do valor apurado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas para a execução deste contrato correrão por conta do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS), cujos recursos são oriundos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 
da Saúde, através de repasses Fundo a Fundo, e de contrapartidas do Município na 
dotação orçamentária vigente 07/2022 – 33.90.39.50.00.00.00 / 3.3.90.36.30.00.00.00 - 
Manutenção das Ações do Fundo da Saúde e dotações subsequentes consignadas nos 
respectivos orçamentos de exercícios futuros em havendo prorrogação dos contratos..    
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
A execução do presente contrato será permanentemente avaliada, com o objetivo de 
garantir sua aplicação, eventuais correções, o atingimento das metas estabelecidas e o 
planejamento de etapas futuras, 
 
§ 1° A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as 
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (federal, estadual, municipal). 
 
§ 2° A CONTRATANTE exercerá constante fiscalização sobre os serviços objeto deste 
contrato, objetivando a realização e a regularidade dos serviços e ações de saúde, os 
aspectos qualitativos e de resolutividade, bem como verificar a adequação dos 
equipamentos utilizados, sob pena de rescisão contratual e demais consectários legais 
preconizados na Lei 8.666/93; 
 
§ 3° A fiscalização exercidos pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 
eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE, ou 
para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
§ 4° A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, 
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer 
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
§ 5° O CONTRATADO fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os 
documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 
 
§ 6° O CONTRATADO facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos serviços da CONTRATANTE designados para tal fim. 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1844

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

§ 7° Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições ora estipuladas. 
 
§ 8° Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO o direito de defesa, nos termos 
da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
O CONTRATADO obriga-se a encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos ou informações: 
 
a) as faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados; e 
 
b) os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e/ou do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro(s) sistema(s) de informações que venha(m) a ser 
implementado(s) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado 
o seu objeto, que não pode ser modificado. 
 
Parágrafo Único - Anualmente, quando da possível renovação do Contrato, poderá ser feita 
a revisão dos valores financeiros. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente: 
 
I) Por ato unilateral e escrito da Administração Pública, nos casos enumerados no art. 78 
da Lei Federal 8.666/93, quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou 
condições, em especial: 
 
a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios 
definidos pela CONTRATANTE; 
 
b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento; 
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c) pela não entrega dos relatórios mensais; 
 
d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em 
saúde; 
 
e) em caso de alteração subjetiva da execução do contratado, mediante a subcontratação 
parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 
condições de habilitação e sem prévia autorização da Administração; e 
 
f) pelo descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
g) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
 
h) por acordo entre as partes, havendo conveniência para a Administração Pública, 
devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE; 
 
i) em caso de expressa manifestação de qualquer das partes, através de denúncia 
espontânea, a qual deverá ser obrigatoriamente formalizada observando-se um período 
mínimo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das obrigações assumidas até a data de 
extinção; e 
 
j) judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 1º - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
do contrato até o limite de eventuais prejuízos causados à Administração 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa do CONTRATADO, terá este direito 
aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
Os contratantes decidem aplicar ao presente contrato o disposto na Lei n. 8.666/93, no caso 
de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele 
estipuladas. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devida e formalmente 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1846

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

comprovado ao não cumprimento por parte do CONTRATADO, das obrigações assumidas, 
ou à infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
falta, as penalidades nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, c/c o artigo 3º, parágrafos I 
e II, do Decreto n.º 11.699/98, que dispõe sobre o sistema Municipal de Auditoria e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde: 
 
I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as 
quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente, situação que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO. 
 
II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução 
total do contrato ou suspensão definitiva da prestação dos serviços por culpa do 
CONTRATADO. 
 
III - Declaração de inidoneidade, quando o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposamente, devendo o referido ato ser 
publicado no Órgão Oficial do Município. 
 
§ 1º - Além da aplicação da multa e demais penalidades avençadas anteriormente, a 
CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento, bem como aplicar a suspensão 
temporária ao direito de licitar e de impedi-la de com ela contratar, pelo prazo de 12(doze) 
meses  
 
§ 2º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de 
mora de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, nos termos do “caput” do artigo 86 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
§ 3º - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime o CONTRATADO de reparação de 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 
 
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula serão, sempre que possível, independentemente 
de qualquer aviso de notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do 
CONTRATADO ou se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
§ 5º - O caso de rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos do 
processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA 
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Constituem motivos para a denúncia do presente contrato o não cumprimento de qualquer 
de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na Cláusula 
Décima Segunda. 
 
§ 1º - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
§ 2º - Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente contrato, com comunicação 
do fato, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou 
que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento deste contrato. Se nestes prazos o 
CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível 
poderá ser duplicada. 
 
§ 3º - O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo atendimento do objeto 
deste Contrato, na hipótese de atraso superior a sessenta (60) dias no pagamento devido 
pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da 
ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE 
 
A contratação em tela não depende de prévio procedimento licitatório, considerando que o 
credenciamento é aberto a todos os interessados, bem assim a especificidade dos serviços 
e as habilitações prévias do CONTRATADO, e posto que o pagamento será feito 
considerando a remuneração por valores previamente tabelados, definidos e amplamente 
difundidos pelo Edital de Chamada Pública nº 006/2022 e seu anexo, o que torna inexigível 
o certame, a teor do que reza o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato no Órgão 
Oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.o 8.666/93 
e na forma da legislação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS 
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O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo 
prorrogável por igual período, até 60 meses, enquanto houver interesse da Administração 
Pública, manifesto através da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 1º - Haverá celebração de Termo Aditivo quando houver revisão de valores ou de 
procedimentos das Tabelas anexas ao Edital nº 006/2022, sendo necessário anotar no 
processo a origem e a autorização da revisão de valores, no caso, a publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 
§ 2º - Não haverá celebração de Termo Aditivo em caso de acréscimo financeiro repassado 
pelo Ministério da Saúde para o financiamento de novos serviços habilitado-credenciados 
em determinada especialidade durante a vigência deste Contrato, observado o Parágrafo 
anterior e o Parágrafo Único da Cláusula Décima. 
 
§ 3º - Ocorrendo descredenciamento/desabilitação de serviços prestados pelo 
CONTRATADO, o Plano Operativo deverá ser revisado pelas partes, deduzindo-se, se 
necessário, o valor correspondente à área de assistência desabilitada/descredenciada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro do Município de Trombudo Central, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato e 
seus aditivos que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das 
testemunhas infra-assinadas. 
 
 
 
Pouso Redondo, Pouso Redondo  26 de AGOSTO de 2022. 
 
 
 
________________________                     ______________________ 
GERUZA LUECKMANN               CRISTOFOLINI CLINICA MÉDICA LTDA 
Administrador/profissional                         REPRESENTANTE LEGAL             
Gestora Municipal da Saúde 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 009/ 2022 

PROCESSO 11 2022 
CREDENCIAMENTO Nº06/2022 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO E A 
EMPRESA MDC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE 
FORMA COMPLEMENTAR, NA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE. 
 

O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO, com 
sede à Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro - Pouso Redondo - SC, inscrito sob o 
CNPJ/MF nº 12.321.353/0001-72, neste ato representado pela Sra. Geruza Lueckmann, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, a Empresa MDC SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA pessoa jurídica/física de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF 
nº46.933.167/0001-06, com sede na AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 741, 
APTO 101A, BUDAG, RIO DO SUL/SC, neste ato representado por MILENNA DANTAS 
CYSNEIROS, doravante denominado CONTRATADO, e tendo por base a Constituição 
Federal, art. 196 e seguintes; as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 as normas gerais da Lei nº 
8.666/93; e o Decreto Municipal nº 096/2022   de 06 de Julho de 2022, e demais disposições 
aplicáveis ao presente instrumento, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente 
CONTRATO de prestação de serviço mediante as cláusulas e condições seguintes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A contratação de médico clinico geral para Credenciamento de médico clínico geral no 
Município de Pouso Redondo, para atendimento médico no pronto socorro municipal e para 
outras demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições 
gerais: 
 
I - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
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II - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver 
cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores 
pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 
 
III - A eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de 
Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal; 
 
IV – A prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
e, na vigência deste instrumento, suas atualizações; e aos casos em que o poder público 
municipal, estadual ou federal possua rotina de fornecimento; tações de exames, 
procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos referidos no inciso 
anterior uma vez gerada pelo CONTRATADO, passam a configurar como direito do usuário, 
e deverão ser atendidas exclusivamente pelo CONTRATADO, sem expectativa de 
remuneração adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título; 
 
VI - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
 
VII - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; 
 
VIII - A prestação de serviço deverá atender:  
 

a) as determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e normas da 
Comissão de Ética Médica;  

b) cumprimento dos protocolos estabelecidos para atender às epidemias, endemias 
e controles específicos de saúde pública;  

c) atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

IX - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidos pela CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção 
nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90; 
 
X - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações 
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE ou para o Ministério 
da Saúde; 
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XI – Ao Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 
a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, 
em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório; 
 
XII - Garantir o acesso dos membros do Conselho Municipal de Saúde aos serviços 
contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
 
XIII - Não poderá exercer a atividade, como recurso humano do credenciado, a pessoa 
física que se enquadrar nas vedações do artigo 9º da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em 
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses 
cargos; constatadas, eventualmente, estas situações, o credenciado terá suspensa a 
respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
 
XIV - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do CONTRATADO; 
 
XV - Para os efeitos do inciso anterior, consideram-se profissionais do próprio 
CONTRATADO: 

1 - o membro do seu corpo técnico e de profissionais; 
2 - o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
3- o profissional autônomo, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de 

profissionais que exerça atividade na área de saúde e que prestem serviços ao 
CONTRATADO. 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 
 
São encargos dos partícipes: 
 
I - da CONTRATANTE: 
a) transferir os recursos previstos neste contrato ao CONTRATADO, conforme Cláusula 
Sexta deste termo; 
 
b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados, através de uma 
Comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificará o cumprimento das 
especificações determinadas; 
 
c) Suspender, definitivamente ou temporariamente, a execução dos serviços, através de 
comunicação por escrito à CONTRATADA, que eventualmente deixe de efetuar os serviços 
contratados sem a prévia concordância da Comissão de Fiscalização, com motivos 
plenamente justificados; 
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d) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde; 
 
e) analisar os relatórios elaborados pelo CONTRATADO. 
 
II - do CONTRATADO: 
a) Cumprir todas as metas e condições especificadas neste contrato, prestando todos os 
serviços e executando todos os procedimentos referidos na cláusula primeira, conforme 
descrito na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 
 
b) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a 
incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, 
portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos. 
ACONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer 
infrações fiscais cometidas, decorrente da execução do objeto contratual; 
 
c) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes 
durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa; 
 
d) Comprovar a qualificação dos profissionais, que executarão os serviços; 
 
e) No caso de substituição de profissionais, no decorrente do contrato, a Empresa 
Contratada deverá solicitar autorização da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
f) Responsabilizar-se pelos profissionais (sócios e contratados), em todos os seus 
aspectos, que foram designados para prestar serviços nas dependências das Unidades de 
Saúde, fazendo com que sejam observadas rigorosamente as normas em vigência, 
especialmente o Regimento Interno, as Normas Internas e o Código de Ética Médica; 
 
g) Disponibilizar os profissionais para os horários combinados para prestação dos serviços; 
 
h) Zelar pela pontualidade dos profissionais aos compromissos dos serviços assumidos, 
respeitando os horários de entrada e saída; 
 
i) O Profissional da CONTRATADA deverá “alimentar” regularmente o sistema de 
informação, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente em formulários 
específicos - com todas as informações referentes aos procedimentos realizados, tais 
como: prontuário, prescrição de exames e medicamentos, entre outros, bem como zelar 
pelo correto preenchimento de formulários e documentos oficiais necessários à 
complementação da assistência ao usuário, tais como encaminhamentos às 
especialidades, APAC’s (Autorização para Procedimentos de Alto Custo), TFD (Tratamento 
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Fora do Domicílio),  AIH (Autorização,par Internação Hospitalar) e Referência/Contra-
Referência; 
 
j) Participar de reuniões e atualizações quando convocados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIADADE CIVIL DO CONTRATADO 
 
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos usuários, órgãos 
do SUS e/ou a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou 
de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus empregados, profissionais ou 
prepostos. 
 
§ 1º A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos 
termos da legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
 
§ 2º A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, 
de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
O valor estimado para a execução do presente contrato importa em R$160,00 (Cento e 
cinquenta) reais por hora.de atendimento, com uma quantidade estimada de 2000 horas 
mês.   
 
CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
As contas deverão ser apresentadas à CONTRATANTE da seguinte forma: 
 
a – O CONTRATADO encaminhará mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês à 
Coordenação dos Serviços e/ou ou equivalente relatórios de produção, e a emissão da Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados; 
 
b – Até o dia 20 (vinte), a CONTRATANTE fará a revisão dos relatórios de produção e 
processará o arquivo; 
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c – A CONTRATANTE, após gerar o valor monetário correspondente, informará ao 
CONTRATADO o montante do valor aprovado; 
 
d – O CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer de eventuais glosas nos 
procedimentos apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o prazo, 
e não apresentado recurso, admitir-se-á a aceitação tácita das glosas pelo CONTRATADO, 
não cabendo recursos a posteriori; o valor correspondente será objeto de desconto através 
do respectivo BDP (Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente 
subseqüente; 
 
e – A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito dos 
recursos de glosas apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o 
prazo, e não havendo manifestação da parte da CONTRATANTE, admitir-se-á a aceitação 
tácita do recurso impetrado pelo CONTRATADO, não cabendo manifestações a posteriori; 
o valor correspondente será objeto de acréscimo/compensação através do respectivo BDP 
(Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente subseqüente; 
 
f – As datas para entrega, os modelos de relatórios de produção e os documentos 
comprobatórios do atendimento, citados nos itens a e b serão definidos através de Oficio 
Circular, que será disponibilizado ao CONTRATADO na data de assinatura deste contrato, 
e/ou a qualquer tempo, quando houver necessidade da CONTRATANTE, de comum de 
acordo com o CONTRATADO; 
 
g – A CONTRATANTE negará acolhimento a relatórios de produção e demais documentos 
comprobatórios do atendimento fora dos prazos estabelecidos, assim como ao 
encaminhamento posterior aos prazos com a finalidade de cobrança administrativa, a qual 
não será acatada, salvo em hipótese de que a perda dos prazos se configure em 
responsabilidade direta e comprovada da CONTRATANTE; 
 
h – Para fins de prova da data de apresentação das contas, uma via do Controle de 
Remessa será assinada ou rubricada pelo servidor da CONTRATANTE, com aposição do 
respectivo carimbo funcional; 
 
i – Os valores cobrados indevidamente por erros de qualquer natureza serão descontados 
através do BDP (Boletim de Diferença de Pagamento), conforme determinação do MS, não 
isentando o CONTRATADO das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira;  
 
Parágrafo único – Todos os documentos apresentados na habilitação para o 
Credenciamento devem ser mantidos permanentemente atualizados, sendo condição sine 
qua non para que o CONTRATADO faça jus ao repasse do valor apurado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas para a execução deste contrato correrão por conta do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS), cujos recursos são oriundos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 
da Saúde, através de repasses Fundo a Fundo, e de contrapartidas do Município na 
dotação orçamentária vigente 07/2022 – 33.90.39.50.00.00.00 / 3.3.90.36.30.00.00.00 - 
Manutenção das Ações do Fundo da Saúde e dotações subsequentes consignadas nos 
respectivos orçamentos de exercícios futuros em havendo prorrogação dos contratos..    
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
A execução do presente contrato será permanentemente avaliada, com o objetivo de 
garantir sua aplicação, eventuais correções, o atingimento das metas estabelecidas e o 
planejamento de etapas futuras, 
 
§ 1° A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as 
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (federal, estadual, municipal). 
 
§ 2° A CONTRATANTE exercerá constante fiscalização sobre os serviços objeto deste 
contrato, objetivando a realização e a regularidade dos serviços e ações de saúde, os 
aspectos qualitativos e de resolutividade, bem como verificar a adequação dos 
equipamentos utilizados, sob pena de rescisão contratual e demais consectários legais 
preconizados na Lei 8.666/93; 
 
§ 3° A fiscalização exercidos pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 
eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE, ou 
para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
§ 4° A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, 
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer 
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
§ 5° O CONTRATADO fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os 
documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 
 
§ 6° O CONTRATADO facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos serviços da CONTRATANTE designados para tal fim. 
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§ 7° Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições ora estipuladas. 
 
§ 8° Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO o direito de defesa, nos termos 
da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
O CONTRATADO obriga-se a encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos ou informações: 
 
a) as faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados; e 
 
b) os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e/ou do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro(s) sistema(s) de informações que venha(m) a ser 
implementado(s) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado 
o seu objeto, que não pode ser modificado. 
 
Parágrafo Único - Anualmente, quando da possível renovação do Contrato, poderá ser feita 
a revisão dos valores financeiros. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente: 
 
I) Por ato unilateral e escrito da Administração Pública, nos casos enumerados no art. 78 
da Lei Federal 8.666/93, quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou 
condições, em especial: 
 
a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios 
definidos pela CONTRATANTE; 
 
b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento; 
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c) pela não entrega dos relatórios mensais; 
 
d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em 
saúde; 
 
e) em caso de alteração subjetiva da execução do contratado, mediante a subcontratação 
parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 
condições de habilitação e sem prévia autorização da Administração; e 
 
f) pelo descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
g) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
 
h) por acordo entre as partes, havendo conveniência para a Administração Pública, 
devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE; 
 
i) em caso de expressa manifestação de qualquer das partes, através de denúncia 
espontânea, a qual deverá ser obrigatoriamente formalizada observando-se um período 
mínimo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das obrigações assumidas até a data de 
extinção; e 
 
j) judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 1º - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
do contrato até o limite de eventuais prejuízos causados à Administração 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa do CONTRATADO, terá este direito 
aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
Os contratantes decidem aplicar ao presente contrato o disposto na Lei n. 8.666/93, no caso 
de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele 
estipuladas. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devida e formalmente 
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comprovado ao não cumprimento por parte do CONTRATADO, das obrigações assumidas, 
ou à infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
falta, as penalidades nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, c/c o artigo 3º, parágrafos I 
e II, do Decreto n.º 11.699/98, que dispõe sobre o sistema Municipal de Auditoria e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde: 
 
I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as 
quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente, situação que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO. 
 
II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução 
total do contrato ou suspensão definitiva da prestação dos serviços por culpa do 
CONTRATADO. 
 
III - Declaração de inidoneidade, quando o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposamente, devendo o referido ato ser 
publicado no Órgão Oficial do Município. 
 
§ 1º - Além da aplicação da multa e demais penalidades avençadas anteriormente, a 
CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento, bem como aplicar a suspensão 
temporária ao direito de licitar e de impedi-la de com ela contratar, pelo prazo de 12(doze) 
meses  
 
§ 2º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de 
mora de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, nos termos do “caput” do artigo 86 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
§ 3º - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime o CONTRATADO de reparação de 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 
 
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula serão, sempre que possível, independentemente 
de qualquer aviso de notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do 
CONTRATADO ou se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
§ 5º - O caso de rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos do 
processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA 
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Constituem motivos para a denúncia do presente contrato o não cumprimento de qualquer 
de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na Cláusula 
Décima Segunda. 
 
§ 1º - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
§ 2º - Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente contrato, com comunicação 
do fato, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou 
que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento deste contrato. Se nestes prazos o 
CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível 
poderá ser duplicada. 
 
§ 3º - O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo atendimento do objeto 
deste Contrato, na hipótese de atraso superior a sessenta (60) dias no pagamento devido 
pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da 
ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE 
 
A contratação em tela não depende de prévio procedimento licitatório, considerando que o 
credenciamento é aberto a todos os interessados, bem assim a especificidade dos serviços 
e as habilitações prévias do CONTRATADO, e posto que o pagamento será feito 
considerando a remuneração por valores previamente tabelados, definidos e amplamente 
difundidos pelo Edital de Chamada Pública nº 006/2022 e seu anexo, o que torna inexigível 
o certame, a teor do que reza o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato no Órgão 
Oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.o 8.666/93 
e na forma da legislação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS 
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O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo 
prorrogável por igual período, até 60 meses, enquanto houver interesse da Administração 
Pública, manifesto através da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 1º - Haverá celebração de Termo Aditivo quando houver revisão de valores ou de 
procedimentos das Tabelas anexas ao Edital nº 006/2022, sendo necessário anotar no 
processo a origem e a autorização da revisão de valores, no caso, a publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 
§ 2º - Não haverá celebração de Termo Aditivo em caso de acréscimo financeiro repassado 
pelo Ministério da Saúde para o financiamento de novos serviços habilitado-credenciados 
em determinada especialidade durante a vigência deste Contrato, observado o Parágrafo 
anterior e o Parágrafo Único da Cláusula Décima. 
 
§ 3º - Ocorrendo descredenciamento/desabilitação de serviços prestados pelo 
CONTRATADO, o Plano Operativo deverá ser revisado pelas partes, deduzindo-se, se 
necessário, o valor correspondente à área de assistência desabilitada/descredenciada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro do Município de Trombudo Central, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato e 
seus aditivos que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das 
testemunhas infra-assinadas. 
 
 
 
Pouso Redondo, Pouso Redondo  17 de OUTUBRO de 2022. 
 
 
 
 
________________________                     ______________________ 
GERUZA LUECKMANN               MDC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
Administrador/profissional                         REPRESENTANTE LEGAL             
Gestora Municipal da Saúde 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/ 2022 
PROCESSO 11 2022 

CREDENCIAMENTO Nº06/2022 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO E A 
EMPRESA FALCAO XAVIER SERVIÇOS MEDICOS 
LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR, NA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 

O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO, com 
sede à Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro - Pouso Redondo - SC, inscrito sob o 
CNPJ/MF nº 12.321.353/0001-72, neste ato representado pela Sra. Geruza Lueckmann, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, a Empresa FALCAO XAVIER 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica/física de direito privado, inscrita no 
CNPJ/CPF nº36.971.322/0001-25, com sede na AVENIDA GOVERNADOR JORGE 
LACERDA, 741, RUA MAJOR LADISLAU LOURENÇO, 530, Q009, JAGURUSSU, 
FORTALEZA/CE,  neste ato representado por NATHANIELE FALCÃO XAVIER, doravante 
denominado CONTRATADO, e tendo por base a Constituição Federal, art. 196 e seguintes; 
as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 as normas gerais da Lei nº 8.666/93; e o Decreto Municipal 
nº 096/2022   de 06 de Julho de 2022, e demais disposições aplicáveis ao presente 
instrumento, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO de prestação 
de serviço mediante as cláusulas e condições seguintes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A contratação de médico clinico geral para Credenciamento de médico clínico geral no 
Município de Pouso Redondo, para atendimento médico no pronto socorro municipal e para 
outras demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições 
gerais: 
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I - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
 
II - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver 
cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores 
pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 
 
III - A eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de 
Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal; 
 
IV – A prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
e, na vigência deste instrumento, suas atualizações; e aos casos em que o poder público 
municipal, estadual ou federal possua rotina de fornecimento; tações de exames, 
procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos referidos no inciso 
anterior uma vez gerada pelo CONTRATADO, passam a configurar como direito do usuário, 
e deverão ser atendidas exclusivamente pelo CONTRATADO, sem expectativa de 
remuneração adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título; 
 
VI - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
 
VII - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; 
 
VIII - A prestação de serviço deverá atender:  
 

a) as determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e normas da 
Comissão de Ética Médica;  

b) cumprimento dos protocolos estabelecidos para atender às epidemias, endemias 
e controles específicos de saúde pública;  

c) atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

IX - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidos pela CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes 
reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção 
nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90; 
 
X - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações 
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em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE ou para o Ministério 
da Saúde; 
 
XI – Ao Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 
a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, 
em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório; 
 
XII - Garantir o acesso dos membros do Conselho Municipal de Saúde aos serviços 
contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
 
XIII - Não poderá exercer a atividade, como recurso humano do credenciado, a pessoa 
física que se enquadrar nas vedações do artigo 9º da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em 
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses 
cargos; constatadas, eventualmente, estas situações, o credenciado terá suspensa a 
respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
 
XIV - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do CONTRATADO; 
 
XV - Para os efeitos do inciso anterior, consideram-se profissionais do próprio 
CONTRATADO: 

1 - o membro do seu corpo técnico e de profissionais; 
2 - o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
3- o profissional autônomo, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de 

profissionais que exerça atividade na área de saúde e que prestem serviços ao 
CONTRATADO. 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 
 
São encargos dos partícipes: 
 
I - da CONTRATANTE: 
a) transferir os recursos previstos neste contrato ao CONTRATADO, conforme Cláusula 
Sexta deste termo; 
 
b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados, através de uma 
Comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificará o cumprimento das 
especificações determinadas; 
 
c) Suspender, definitivamente ou temporariamente, a execução dos serviços, através de 
comunicação por escrito à CONTRATADA, que eventualmente deixe de efetuar os serviços 
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contratados sem a prévia concordância da Comissão de Fiscalização, com motivos 
plenamente justificados; 
 
d) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde; 
 
e) analisar os relatórios elaborados pelo CONTRATADO. 
 
II - do CONTRATADO: 
a) Cumprir todas as metas e condições especificadas neste contrato, prestando todos os 
serviços e executando todos os procedimentos referidos na cláusula primeira, conforme 
descrito na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 
 
b) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a 
incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, 
portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos. 
ACONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer 
infrações fiscais cometidas, decorrente da execução do objeto contratual; 
 
c) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes 
durante a execução do Contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa; 
 
d) Comprovar a qualificação dos profissionais, que executarão os serviços; 
 
e) No caso de substituição de profissionais, no decorrente do contrato, a Empresa 
Contratada deverá solicitar autorização da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
f) Responsabilizar-se pelos profissionais (sócios e contratados), em todos os seus 
aspectos, que foram designados para prestar serviços nas dependências das Unidades de 
Saúde, fazendo com que sejam observadas rigorosamente as normas em vigência, 
especialmente o Regimento Interno, as Normas Internas e o Código de Ética Médica; 
 
g) Disponibilizar os profissionais para os horários combinados para prestação dos serviços; 
 
h) Zelar pela pontualidade dos profissionais aos compromissos dos serviços assumidos, 
respeitando os horários de entrada e saída; 
 
i) O Profissional da CONTRATADA deverá “alimentar” regularmente o sistema de 
informação, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente em formulários 
específicos - com todas as informações referentes aos procedimentos realizados, tais 
como: prontuário, prescrição de exames e medicamentos, entre outros, bem como zelar 
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pelo correto preenchimento de formulários e documentos oficiais necessários à 
complementação da assistência ao usuário, tais como encaminhamentos às 
especialidades, APAC’s (Autorização para Procedimentos de Alto Custo), TFD (Tratamento 
Fora do Domicílio),  AIH (Autorização,par Internação Hospitalar) e Referência/Contra-
Referência; 
 
j) Participar de reuniões e atualizações quando convocados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIADADE CIVIL DO CONTRATADO 
 
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos usuários, órgãos 
do SUS e/ou a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou 
de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus empregados, profissionais ou 
prepostos. 
 
§ 1º A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos 
termos da legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
 
§ 2º A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, 
de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
O valor estimado para a execução do presente contrato importa em R$160,00 (Cento e 
cinquenta) reais por hora.de atendimento, com uma quantidade estimada de 2000 horas 
mês.   
 
CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
As contas deverão ser apresentadas à CONTRATANTE da seguinte forma: 
 
a – O CONTRATADO encaminhará mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês à 
Coordenação dos Serviços e/ou ou equivalente relatórios de produção, e a emissão da Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados; 
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b – Até o dia 20 (vinte), a CONTRATANTE fará a revisão dos relatórios de produção e 
processará o arquivo; 
 
c – A CONTRATANTE, após gerar o valor monetário correspondente, informará ao 
CONTRATADO o montante do valor aprovado; 
 
d – O CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer de eventuais glosas nos 
procedimentos apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o prazo, 
e não apresentado recurso, admitir-se-á a aceitação tácita das glosas pelo CONTRATADO, 
não cabendo recursos a posteriori; o valor correspondente será objeto de desconto através 
do respectivo BDP (Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente 
subseqüente; 
 
e – A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito dos 
recursos de glosas apresentados, a partir da data de recebimento da informação; findo o 
prazo, e não havendo manifestação da parte da CONTRATANTE, admitir-se-á a aceitação 
tácita do recurso impetrado pelo CONTRATADO, não cabendo manifestações a posteriori; 
o valor correspondente será objeto de acréscimo/compensação através do respectivo BDP 
(Boletim de Diferença de Pagamento) do mês imediatamente subseqüente; 
 
f – As datas para entrega, os modelos de relatórios de produção e os documentos 
comprobatórios do atendimento, citados nos itens a e b serão definidos através de Oficio 
Circular, que será disponibilizado ao CONTRATADO na data de assinatura deste contrato, 
e/ou a qualquer tempo, quando houver necessidade da CONTRATANTE, de comum de 
acordo com o CONTRATADO; 
 
g – A CONTRATANTE negará acolhimento a relatórios de produção e demais documentos 
comprobatórios do atendimento fora dos prazos estabelecidos, assim como ao 
encaminhamento posterior aos prazos com a finalidade de cobrança administrativa, a qual 
não será acatada, salvo em hipótese de que a perda dos prazos se configure em 
responsabilidade direta e comprovada da CONTRATANTE; 
 
h – Para fins de prova da data de apresentação das contas, uma via do Controle de 
Remessa será assinada ou rubricada pelo servidor da CONTRATANTE, com aposição do 
respectivo carimbo funcional; 
 
i – Os valores cobrados indevidamente por erros de qualquer natureza serão descontados 
através do BDP (Boletim de Diferença de Pagamento), conforme determinação do MS, não 
isentando o CONTRATADO das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira;  
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Parágrafo único – Todos os documentos apresentados na habilitação para o 
Credenciamento devem ser mantidos permanentemente atualizados, sendo condição sine 
qua non para que o CONTRATADO faça jus ao repasse do valor apurado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas para a execução deste contrato correrão por conta do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS), cujos recursos são oriundos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 
da Saúde, através de repasses Fundo a Fundo, e de contrapartidas do Município na 
dotação orçamentária vigente 07/2022 – 33.90.39.50.00.00.00 / 3.3.90.36.30.00.00.00 - 
Manutenção das Ações do Fundo da Saúde e dotações subsequentes consignadas nos 
respectivos orçamentos de exercícios futuros em havendo prorrogação dos contratos..    
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
A execução do presente contrato será permanentemente avaliada, com o objetivo de 
garantir sua aplicação, eventuais correções, o atingimento das metas estabelecidas e o 
planejamento de etapas futuras, 
 
§ 1° A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as 
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (federal, estadual, municipal). 
 
§ 2° A CONTRATANTE exercerá constante fiscalização sobre os serviços objeto deste 
contrato, objetivando a realização e a regularidade dos serviços e ações de saúde, os 
aspectos qualitativos e de resolutividade, bem como verificar a adequação dos 
equipamentos utilizados, sob pena de rescisão contratual e demais consectários legais 
preconizados na Lei 8.666/93; 
 
§ 3° A fiscalização exercidos pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 
eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE, ou 
para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
§ 4° A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, 
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer 
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
§ 5° O CONTRATADO fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os 
documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 
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§ 6° O CONTRATADO facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos serviços da CONTRATANTE designados para tal fim. 
 
§ 7° Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições ora estipuladas. 
 
§ 8° Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO o direito de defesa, nos termos 
da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
O CONTRATADO obriga-se a encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos ou informações: 
 
a) as faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados; e 
 
b) os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e/ou do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro(s) sistema(s) de informações que venha(m) a ser 
implementado(s) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado 
o seu objeto, que não pode ser modificado. 
 
Parágrafo Único - Anualmente, quando da possível renovação do Contrato, poderá ser feita 
a revisão dos valores financeiros. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente: 
 
I) Por ato unilateral e escrito da Administração Pública, nos casos enumerados no art. 78 
da Lei Federal 8.666/93, quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou 
condições, em especial: 
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a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios 
definidos pela CONTRATANTE; 
 
b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento; 
 
c) pela não entrega dos relatórios mensais; 
 
d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em 
saúde; 
 
e) em caso de alteração subjetiva da execução do contratado, mediante a subcontratação 
parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 
condições de habilitação e sem prévia autorização da Administração; e 
 
f) pelo descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
g) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
 
h) por acordo entre as partes, havendo conveniência para a Administração Pública, 
devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE; 
 
i) em caso de expressa manifestação de qualquer das partes, através de denúncia 
espontânea, a qual deverá ser obrigatoriamente formalizada observando-se um período 
mínimo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das obrigações assumidas até a data de 
extinção; e 
 
j) judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 1º - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
do contrato até o limite de eventuais prejuízos causados à Administração 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa do CONTRATADO, terá este direito 
aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
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Os contratantes decidem aplicar ao presente contrato o disposto na Lei n. 8.666/93, no caso 
de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele 
estipuladas. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devida e formalmente 
comprovado ao não cumprimento por parte do CONTRATADO, das obrigações assumidas, 
ou à infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
falta, as penalidades nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, c/c o artigo 3º, parágrafos I 
e II, do Decreto n.º 11.699/98, que dispõe sobre o sistema Municipal de Auditoria e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde: 
 
I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as 
quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente, situação que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO. 
 
II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução 
total do contrato ou suspensão definitiva da prestação dos serviços por culpa do 
CONTRATADO. 
 
III - Declaração de inidoneidade, quando o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposamente, devendo o referido ato ser 
publicado no Órgão Oficial do Município. 
 
§ 1º - Além da aplicação da multa e demais penalidades avençadas anteriormente, a 
CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento, bem como aplicar a suspensão 
temporária ao direito de licitar e de impedi-la de com ela contratar, pelo prazo de 12(doze) 
meses  
 
§ 2º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de 
mora de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, nos termos do “caput” do artigo 86 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
§ 3º - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime o CONTRATADO de reparação de 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 
 
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula serão, sempre que possível, independentemente 
de qualquer aviso de notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do 
CONTRATADO ou se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
§ 5º - O caso de rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos do 
processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA 
 
Constituem motivos para a denúncia do presente contrato o não cumprimento de qualquer 
de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a 
Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na Cláusula 
Décima Segunda. 
 
§ 1º - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
§ 2º - Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente contrato, com comunicação 
do fato, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou 
que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento deste contrato. Se nestes prazos o 
CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível 
poderá ser duplicada. 
 
§ 3º - O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo atendimento do objeto 
deste Contrato, na hipótese de atraso superior a sessenta (60) dias no pagamento devido 
pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da 
ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE 
 
A contratação em tela não depende de prévio procedimento licitatório, considerando que o 
credenciamento é aberto a todos os interessados, bem assim a especificidade dos serviços 
e as habilitações prévias do CONTRATADO, e posto que o pagamento será feito 
considerando a remuneração por valores previamente tabelados, definidos e amplamente 
difundidos pelo Edital de Chamada Pública nº 006/2022 e seu anexo, o que torna inexigível 
o certame, a teor do que reza o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato no Órgão 
Oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.o 8.666/93 
e na forma da legislação. 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS 
 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo 
prorrogável por igual período, até 60 meses, enquanto houver interesse da Administração 
Pública, manifesto através da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 1º - Haverá celebração de Termo Aditivo quando houver revisão de valores ou de 
procedimentos das Tabelas anexas ao Edital nº 006/2022, sendo necessário anotar no 
processo a origem e a autorização da revisão de valores, no caso, a publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 
§ 2º - Não haverá celebração de Termo Aditivo em caso de acréscimo financeiro repassado 
pelo Ministério da Saúde para o financiamento de novos serviços habilitado-credenciados 
em determinada especialidade durante a vigência deste Contrato, observado o Parágrafo 
anterior e o Parágrafo Único da Cláusula Décima. 
 
§ 3º - Ocorrendo descredenciamento/desabilitação de serviços prestados pelo 
CONTRATADO, o Plano Operativo deverá ser revisado pelas partes, deduzindo-se, se 
necessário, o valor correspondente à área de assistência desabilitada/descredenciada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro do Município de Trombudo Central, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato e 
seus aditivos que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das 
testemunhas infra-assinadas. 
 
 
Pouso Redondo, Pouso Redondo  19 de OUTUBRO de 2022. 
 
 
________________________                     ______________________ 
GERUZA LUECKMANN               FALCAO XAVIER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
Administrador/profissional                         REPRESENTANTE LEGAL             
Gestora Municipal da Saúde 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO 
CNPJ 12.321.353/0001-72 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 74 – Fone 47 3545-8750 – CEP 89.172-000 Pouso Redondo - SC 
E-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br 

 
 
 

EDITAL Nº 087/2022 DE 20/10/2022 CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR POR TEMPO 
DETERMINADO, CONFORME LEI Nº 2.613/2015 DE 15/07/2015 E SUAS ALTERAÇÕES

Publicação Nº 4265822

EDITAL Nº 087/2022 de 20/10/2022

Chamada Pública para contratação de servidor por tempo determinado, conforme LEI Nº 2.613/2015 de 15/07/2015 e suas alterações.

- CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme dispõe e autoriza a LEI Nº 2.613/2015 de 15/07/2015 
e suas alterações, especialmente em seu art. 2º, incisos VII (substituição de servidores ocupantes de cargos de carreira para exercerem 
mandatos eletivos ou designados para ocupar cargos comissionados, bem como substituição de servidores em licença ou afastados) e VIII 
(contratações temporárias a fim de atender demandas extraordinárias do Município).

A Prefeitura Municipal de Pouso Redondo torna público, pelo presente, as normas da CHAMADA PÚBLICA, com base na Lei n° 2.613/2015 
e suas alterações, conforme segue abaixo:

1. Os (as) candidatos (as) interessados (as) deverão dirigir-se à Prefeitura Municipal de Pouso Redondo às 07h30min do dia 24 de outubro 
de 2022 (segunda-feira).

2. QUADRO DE VAGAS

2.1 – Prefeitura Municipal de Pouso Redondo
Carga Horária: 40 horas
Cargo: Motorista/Operador de máquinas e/ou equipamentos
Habilitação: Fundamental Incompleto. CNH categoria “D”

3. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA
3.1 - O (a) candidato (a) terá direito a escolha de uma única vaga deste edital.

3.2 - Em caso de haver mais interessados do que o número de vagas, terá preferência o (a) candidato (a) que:
1º - possuir maior grau de habilitação na CNH;
2º - possuir maior grau de instrução;
3º - maior idade

3.3 - Os casos omissos nesse edital, serão julgados pela equipe da Secretaria de Gabinete.

Pouso Redondo, 20 de outubro de 2022.

RAFAEL NEITZKE TAMBOZI
Prefeito municipal
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HOMOLOGAÇÃO ATÉ 20 10 2022
Publicação Nº 4264691
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RESOLUÇÃO Nº 74 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 DISPÕE SOBRE A COMISSÃO MUNICIPAL DA 12ª CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE POUSO REDONDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4263102

RESOLUÇÃO Nº 74 de 18 de outubro de 2022
Dispõe sobre a comissão municipal da 12ª conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente de Pouso Redondo e dá outras 
providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pouso Redondo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 2.743/2019 e conforme deliberado em Reunião Plenária Ordinária de 28 de setembro de 
2022, resolve:

Art. 1º Instituir a Comissão Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para a organização da 12ª Conferência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, com a finalidade de analisar, definir e deliberar as diretrizes da Política Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Art. 2º A 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada no Município de Pouso Redondo, no dia 09 de 
novembro de 2022.

Art. 3º O evento terá como tema geral: "Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19: 
violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com 
respeito à diversidade".

Art. 4º A Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, será composta por:
02 Respresentantes Governamentais
02 Representantes não governamentais

Art. 5º Cabe a Comissão Organizadora, as seguintes atribuições:
I - Subsidiar o plenário do CMDCA para deliberação quanto ao tema e cronograma das etapas das Conferências;
II - Organizar e coordenar a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III - Definir seu plano de ação e metodologia de trabalho;
IV - Elaborar documento orientador contendo as diretrizes para a realização das etapas da Conferência Municipal;
V - Elaborar a proposta metodológica e a programação da Conferência;
VI - Apoiar a construção da metodologia de sistematização das propostas provenientes das etapas da Conferência;
VII - Elaborar documento orientador para a participação de crianças e adolescentes em proteção na Conferência;
VIII - Discutir e orientar a elaboração do documento base que subsidiará as discussões das etapas municipais da 12ª Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente;
IX - Dirimir as dúvidas e questionamentos a respeito da Conferência.

Pouso Redondo, 18 de outubro de 2022.

CAROLINE CIPRIANI
Coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1877

Praia Grande

Prefeitura

CONTRATO 124/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 4263651

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE/SC
COMPRA DISPENSÁVEL Nº 1459/2022
CONTRATO Nº. 124/2022
CONTRATADA: BETHA SISTEMAS LTDA
DO OBJETO: LICENCIAMENTO MENSAL DO DIREITO DE USO NÃO EXCLUSIVO DOS APLICATIVOS: EDUCAÇÃO, PAIS E ALUNOS, PROFES-
SORES.
DO VALOR: R$ 7.013,50
DA VIGÊNCIA: 26/10/2022 À 31/12/2022.
PRAIA GRANDE - SC, 18 DE OUTUBRO DE 2022.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
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Presidente Castello Branco

Prefeitura

DECRETO N° D/5.000/2022, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4263294

DECRETO N° D/5.000/2022, de 28 de setembro de 2022.

"Abre crédito adicional suplementar com da anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias vigentes”

Neiva Kleemann Tonielo, Prefeita Municipal de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar com recursos da anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias vigentes, no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na entidade Fundo Rotativo Habitacional, conforme abaixo:

15.00 – FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
15.01 – Fundo Rotativo Habitacional
1.015 – Construção e Reforma de Unidades Habitacionais
4590.0000 (01) – Aplicações Diretas .......................................................................... R$ 100.000,00

Art. 2º Por conta dos recursos obtidos no artigo anterior e do superávit financeiro verificado no exercício anterior, fica reforçada a seguinte 
dotação orçamentária:

15.00 – FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
15.01 – Fundo Rotativo Habitacional
2.017 – Manutenção das Atividades do Fundo Rotativo Habitacional
3390.0000 (02) – Aplicações Diretas .......................................................................... R$ 100.000,00

Art. 3º O presente Decreto tem suporte legal no artigo 5º, alíneas “a” da Lei 1913/2021, de 16/12/2021. (LOA), e entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Presidente Castello Branco - SC, em 28 de setembro de 2022.

Neiva Kleemann Tonielo
Prefeita Municipal

Publicado o presente Decreto em 28/09/2022, na forma da L.O.M (Art. 21).

Ademir Domingos Miotto
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

DECRETO N° D/5.012/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263296

DECRETO N° D/5.012/2022, de 19 de outubro de 2022.

“Abre crédito adicional suplementar com recursos do superávit financeiro verificado no exercício anterior”

Neiva Kleemann Tonielo, Prefeita Municipal de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar com recursos do superávit financeiro verificado no exercício anterior, no valor de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais) na entidade Prefeitura Municipal, conforme abaixo:

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
03.01 – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
0.005 – Contribuição para o PASEP
3390.0044 (109) – Aplicações Diretas ............................................................................ R$ 1.000,00

0600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
06.01 – Diretoria Municipal de Educação
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2.022 – Manutenção da Educação (Ensino Médio/Superior/Educação Especial)
3390.0000 (68) .............................................................................................................R$ 35.000,00

Art. 2º O presente Decreto tem suporte legal no artigo 5º, alínea “e” da Lei 1913/2021, de 16/12/2021. (LOA), e entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Presidente Castello Branco - SC, em 19 de outubro de 2022.

Neiva Kleemann Tonielo
Prefeita Municipal

Publicado o presente Decreto em 19/10/2022, na forma da L.O.M (Art. 21).

Ademir Domingos Miotto
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

DECRETO N° D/5.013/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263298

DECRETO N° D/5.013/2022, de 19 de outubro de 2022.

“Abre crédito adicional suplementar com recursos do superávit financeiro verificado no exercício anterior”

Neiva Kleemann Tonielo, Prefeita Municipal de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar com recursos do superávit financeiro verificado no exercício anterior, no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais) na entidade Fundo Municipal de Saúde, conforme abaixo:

14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
14.01 – Fundo Municipal de Saúde
2.010 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
4490.0002 (18) – Aplicações Diretas ............................................................................ R$ 60.000,00

Art. 2º O presente Decreto tem suporte legal no artigo 5º, alínea “e” da Lei 1913/2021, de 16/12/2021. (LOA), e entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Presidente Castello Branco - SC, em 19 de outubro de 2022.

Neiva Kleemann Tonielo
Prefeita Municipal

Publicado o presente Decreto em 19/10/2022, na forma da L.O.M (Art. 21).

Ademir Domingos Miotto
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
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Presidente Getúlio

Prefeitura

DECRETO Nº 213, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263917

DECRETO Nº 213, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar por conta do excesso de arrecadação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal Nº 3.404/21, de 15 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar, por conta do excesso de arrecadação, sob a codificação 16503 – Trans-
ferências do FEAS – Benefícios Eventuais, a dotação orçamentária a seguir discriminada, no valor de R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e 
novecentos reais).
ÓRGÃO 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO 244 Assistência Comunitária
PROGRAMA 110 Vida com Qualidade

ATIVIDADE 2030 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 
Social

DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas

FONTE DE RECURSO 16503 Transferências do FEAS – Benefícios Eventuais 
47.900,00

TOTAL 47.900,00

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

Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC., em 13 de outubro de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 214, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263918

DECRETO Nº 214, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar e suplementar por conta do superávit financeiro e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal Nº 3.404/21, de 15 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar suplementar, por conta do superávit financeiro verificado no final do exercício de 
2021, sob a codificação 33844 – Transferências COVID, a dotação orçamentária a seguir discriminada, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais).

ÓRGÃO 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO 10 Saúde
SUBFUNÇÃO 301 Atenção Básica
PROGRAMA 090 Saúde para todos
ATIVIDADE 2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 33844 Transferências COVID 300.000,00
TOTAL 300.000,00

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

Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC., em 13 de outubro de 2022.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 216, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263920

DECRETO Nº 216, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal Nº 3.404/2021, de 15 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Fica anulada a dotação orçamentária do orçamento vigente a seguir discriminada:

ÓRGÃO 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO 10 Saúde
SUBFUNÇÃO 301 Atenção Básica
PROGRAMA 090 Saúde para todos
ATIVIDADE 2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
DESPESA 3.3.93 Transferências a Consórcios Públicos
FONTE DE RECURSO 10200 Receita de Impostos - Saúde 30.000,00
TOTAL 30.000,00

Art. 2º Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

ÓRGÃO 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO 10 Saúde
SUBFUNÇÃO 301 Atenção Básica
PROGRAMA 090 Saúde para todos
ATIVIDADE 2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 10200 Receita de Impostos - Saúde 30.000,00
TOTAL 30.000,00

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

Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio (SC), em 18 de outubro de 2022.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.460, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263807

LEI Nº 3.460, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Autoriza o poder executivo municipal a anular e suplementar dotações orçamentárias no orçamento do município de Presidente Getúlio e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a dotação orçamentária a seguir discriminada:

ÓRGÃO 06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO 451 Infraestrutura Urbana
PROGRAMA 070 Transporte e Obras

ATIVIDADE 2023 Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. 
Urbanos

DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 10000 Recursos Ordinários 100.972,60
DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 30000 Recursos Ordinários 112.677,00
TOTAL 213.649,60

Art. 2º Fica anulada a seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:
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ÓRGÃO 08.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
FUNÇÃO 020 Agricultura
SUBFUNÇÃO 608 Promoção da Produção Agropecuária
PROGRAMA 080 Agricultura Forte
ATIVIDADE 2036 Realização de Festas, Feiras e Exposições
DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 10000 Recursos Ordinários 100.972,60
SUBFUNÇÃO 606 Extensão Rural
PROGRAMA 080 Agricultura Forte
PROJETO 1053 Aquisição de máquinas e veículos
DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 30000 Recursos Ordinários 112.677,00
TOTAL 213.649,60

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

Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio (SC)., em 18 de outubro de 2022.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.461, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263804

LEI Nº 3.461, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Autoriza o poder executivo municipal a anular e suplementar dotações orçamentárias no orçamento do município de Presidente Getúlio e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a dotação orçamentária a seguir discriminada:

ÓRGÃO 06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO 451 Infraestrutura Urbana
PROGRAMA 070 Transporte e Obras

ATIVIDADE 2023 Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. 
Urbanos

DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 10000 Recursos Ordinários 83.000,00
DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 30000 Recursos Ordinários 103.800,00
TOTAL 186.800,00

Art. 2º Fica anulada a seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

ÓRGÃO 06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO 451 Infraestrutura Urbana
PROGRAMA 070 Transporte e Obras
ATIVIDADE 2022 Manutenção de Jardins e Praças Públicas
DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 10000 Recursos Ordinários 45.000,00
SUBFUNÇÃO 452 Serviços Urbanos
PROGRAMA 070 Transporte e Obras
PROJETO 1028 Pavimentação de Ruas, Praças e Passeios
DESPESA 4.4.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 10000 Recursos Ordinários 38.000,00
DESPESA 4.4.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 30000 Recursos Ordinários 103.800,00
TOTAL 186.800,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio (SC)., em 18 de outubro de 2022.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

PORTARIA N°. 997/2022
Publicação Nº 4264705

PORTARIA Nº 997/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem 
o artigo 4º, § 4º da Lei Complementar Municipal nº 2.414, de 24 de outubro de 2019, resolve:

Art. 1º Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face dos servidores R. M. D., matrícula 769894-0 e do servidor H. G. D. 
A., matrícula 759562-0, a fim de apurar se os fatos descritos no protocolo geral nº 3154/2022, bem como os fatos conexos, os quais, a 
princípio, incidem nos incisos II, IX e XI do artigo 126 e no inciso VIII do artigo 127, bem como nos artigos 130 e 133 da Lei Complementar 
2.287/2008.
Art. 2º DESIGNAR a servidora Keli Claudete Pokrewieski, membro da Procuradoria Geral, como responsável pela instrução conforme dis-
posto no artigo 55 da Lei Complementar Municipal nº 2.405/2019 da Procuradoria Geral do Município e na Lei Complementar Municipal nº 
2414/2019, artigo 3º e artigo 14, inciso II.
Art. 3º FIXAR o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do processo administrativo disciplinar, contados da data de publicação 
do ato de instauração, admitida a sua prorrogação se as circunstâncias o exigirem, conforme dispõe o §2º do artigo 16 da Lei Complementar 
Municipal nº 2.414/2019.

Prefeitura Municipal – SC., 20 de outubro de 2022.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRESIDENTE GETÚLIO/SC., 20 DE OUTUBRO DE 2022.
ATO OFICIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.

PORTARIA N°. 998/2022
Publicação Nº 4264709

PORTARIA Nº 998/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem 
o artigo 4º, § 4º da Lei Complementar Municipal nº 2.414, de 24 de outubro de 2019, resolve:

Art. 1º Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face da servidora R. F. P., matrícula 757691-0, a fim de apurar se os fatos 
descritos na declaração de protocolo geral nº 2960/2022, bem como os fatos conexos, os quais, a princípio, incidem nos incisos I, II, III, X 
do artigo 126, no artigo 147 e nos artigos 130, 131 e 134, todos da Lei Complementar 2.287/2008.
Art. 2º DESIGNAR a servidora Keli Claudete Pokrewieski, membro da Procuradoria Geral, como responsável pela instrução conforme dis-
posto no artigo 55 da Lei Complementar Municipal nº 2.405/2019 da Procuradoria Geral do Município e na Lei Complementar Municipal nº 
2414/2019, artigo 3º e artigo 14, inciso II.
Art. 3º FIXAR o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do processo administrativo disciplinar, contados da data de publicação 
do ato de instauração, admitida a sua prorrogação se as circunstâncias o exigirem, conforme dispõe o §2º do artigo 16 da Lei Complementar 
Municipal nº 2.414/2019.

Prefeitura Municipal – SC., 20 de outubro de 2022.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRESIDENTE GETÚLIO/SC., 20 DE OUTUBRO DE 2022.
ATO OFICIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.
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PORTARIA N°. 999/2022
Publicação Nº 4264712

PORTARIA Nº 999/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem 
o artigo 4º, § 4º da Lei Complementar Municipal nº 2.414, de 24 de outubro de 2019, resolve:

Art. 1º Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face do servidor E. N. C., matrícula 708690-0, a fim de apurar se os fatos 
descritos no protocolo geral nº 2914/2022, bem como os fatos conexos, os quais, a princípio, incidem nos incisos I, II, III e XI do artigo 
126 e o inciso XVII do artigo 127, bem como nos artigos 130, 131 e 134 da Lei Complementar 2.287/2008.
Art. 2º DESIGNAR a servidora Keli Claudete Pokrewieski, membro da Procuradoria Geral, como responsável pela instrução conforme dis-
posto no artigo 55 da Lei Complementar Municipal nº 2.405/2019 da Procuradoria Geral do Município e na Lei Complementar Municipal nº 
2414/2019, artigo 3º e artigo 14, inciso II.
Art. 3º FIXAR o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do processo administrativo disciplinar, contados da data de publicação 
do ato de instauração, admitida a sua prorrogação se as circunstâncias o exigirem, conforme dispõe o §2º do artigo 16 da Lei Complementar 
Municipal nº 2.414/2019.

Prefeitura Municipal – SC., 20 de outubro de 2022.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRESIDENTE GETÚLIO/SC., 20 DE OUTUBRO DE 2022.
ATO OFICIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.
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Presidente Nereu

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2022
Publicação Nº 4263424

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU
DIPENSA DE LICITAÇÃO 21/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE PARA A SE-
CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATADO: ROBERTO FUCK DE ALMEIDA
CNPJ: 24.986.096/0001-77
VALOR: R$ 4.300,00
( QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS).
PRESIDENTE NEREU, 20 DE OUTUBRO DE 2022
PREFEITO,
CELSO AUGUSTO VIEIRA
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Quilombo

Prefeitura

PORTARIA Nº. 1327/2022 - DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263946

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº. 1327/2022 - DE 13 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARESÀ 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JOÃO 
CLAUDIOMIRO NUNES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

          
         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 
com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 
1991; 
 

 
 R E S O L V E: 

 
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, ao Servidor 
Público Municipal, João Claudiomiro Nunes (1730), ocupante do cargo 
de Assistente de Serviço Social nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, 
no período integral, para tratar de assuntos particulares, conforme 
Requerimento sob Protocolo Nº 13190/2022, de 18 de outubro de 2022. 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período não trabalhado será descontado das horas prestadas 
junto à Justiça Eleitoral da 78ª Zona Eleitoral, que o mesmo 
participou da reunião de treinamento de mesário nas eleições de 2022 
ficando a partir desta um saldo zero dias. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 13 de outubro de 2022. 
 

 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 

 
 

Registrada e Publicada   
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993  
  
            
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 1330/2022 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263941

 

  
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO DE QUILOMBO 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 

 

 
 
PORTARIA Nº. 1330/2022 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2022. 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
REALIZAR EXAMES MÉDICOS À SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL JULIANA PAULA MARAON 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

          
         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 
com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 
1991; 
         

 R E S O L V E: 
 
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora 
Pública Municipal, Juliana Paula Marafon (20478), ocupante do cargo 
de Chefe de Setor, no dia 18 de outubro de 2022, no período 
matutino, para realizar exames médico, conforme Requerimento sob 
Protocolo Nº13183/2022, de 17 de outubro de 2022. 
 
         Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora 
deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 19 
de outubro de 2022, documento(s) comprobatório(s) (Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua 
presença junto ao consultório/hospital/clínica em questão; 
 
     Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput 
deste artigo, sem que a Servidora tenha efetivado a 
apresentação/entrega do(s) documento(s) comprobatório(s)Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período 
mencionado será considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão) 
descontado da sua remuneração. 
 
     Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 18 de outubro de 2022. 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal 

  
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 1344/2022 - DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263973

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº. 1344/2022 - DE 19 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 
 

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DOS 
DESPACHOS QUE MENCIONA. 
 
 
 

       O Prefeito municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Art. 65 da Lei 
Orgânica do Municipal; 
 
 
 
 
         R E S O L V E: 
 
         Art. 1º Ficam Homologados os Despachos Nº. 257/2022 - 
Despachos Nº. 260/2022 - Despachos Nº. 261/2022 - Despachos Nº. 
262/2022 - Despachos Nº. 263/2022 - Despachos Nº. 264/2022 - 
Despachos Nº. 265/2022 - Despachos Nº. 266/2022 - Despachos Nº. 
267/2022 - Despachos Nº. 268/2022 - Despachos Nº. 269/2022 - 
Despachos Nº. 270/2022 - Despachos Nº. 271/2022 - Despachos Nº. 
272/2022 - Despachos Nº. 273/2022 - Despachos Nº. 274/2022 - 
Despachos Nº. 275/2022 - Despachos Nº. 276/2022 - Despachos Nº. 
277/2022. 
 
 
         Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

 
                                  

           Gabinete do Executivo Municipal, 19 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 1351/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265811

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº. 1351/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 
 

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE 
SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 
ARLENE MARCIANA BERLANDA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 
com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 
1991; 
 
 
         R E S O L V E: 
 
 
         Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, à 
Servidora Pública Municipal, Arlene Marciana Berlanda (1784), 
ocupante do cargo de Técnico em Atividades Administrativas, por 
determinação médica e conforme atestado, por 14 (quatorze) dias, de 
19 de outubro de 2022, à 01 de novembro de 2022. 
 
         Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

 
                                  

           Gabinete do Executivo Municipal, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 1353/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265823

 

  
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO DE QUILOMBO 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 

 

 
 
PORTARIA Nº. 1353/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
REALIZAR EXAMES MÉDICOS À SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL JULIANA PAULA MARAON 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

          
         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 
com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 
1991; 
         

 R E S O L V E: 
 
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora 
Pública Municipal, Juliana Paula Marafon (20478), ocupante do cargo 
de Chefe de Setor, no dia 21 de outubro de 2022, no período 
vespertino, para realizar exames médico, conforme Requerimento sob 
Protocolo Nº13206/2022, de 20 de outubro de 2022. 
 
         Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora 
deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 21 
de outubro de 2022, documento(s) comprobatório(s) (Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua 
presença junto ao consultório/hospital/clínica em questão; 
 
     Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput 
deste artigo, sem que a Servidora tenha efetivado a 
apresentação/entrega do(s) documento(s) comprobatório(s)Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período 
mencionado será considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão) 
descontado da sua remuneração. 
 
     Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 20 de outubro de 2022. 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal 

  
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1343/2022 - DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263953

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº.1343/2022 - DE 19 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 
 

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO DESPACHO 
QUE MENCIONA. 
 
 
 

       O Prefeito municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Art. 65 da Lei 
Orgânica do Municipal; 
 
 
 
 
         R E S O L V E: 
 
         Art. 1º Fica Homologado o Despacho Nº. 302/2022. 
 
 
         Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, em especial 
o Despacho nº. 47/2022, homologado pela Portaria Nº0293/2022. 
 

 
                                  

           Gabinete do Executivo Municipal, 19 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1345/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265785

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº.1345/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 
 

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO DESPACHO 
QUE MENCIONA. 
 
 
 

       O Prefeito municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Art. 65 da Lei 
Orgânica do Municipal; 
 
 
 
 
         R E S O L V E: 
 
         Art. 1º Fica Homologado o Despacho Nº. 278/2022. 
 
 
         Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

 
                                  

           Gabinete do Executivo Municipal, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1346/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265789

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1346/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES AO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALCIONEI 
ANTONIO ZEMBRUNKI E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, ao Servidor Alcionei Antonio Zembruski, 
(20470) ocupante do cargo de Motorista, no dia 26 de outubro de 2022, 
em período matutino e vespertino, das 11:00 horas às 12h20min, 
conforme Requerimento sob Protocolo N° 13193/2022, de 19 de outubro 
de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas do servidor, que 
ficará com um saldo de 07h15min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1348/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265798

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1348/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LOURDES 
CAETANO DA ROSA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Lourdes Caetano da Rosa 
(20443), ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no dia 18 
de outubro de 2022, no período vespertino, conforme Requerimento sob 
Protocolo N° 13202/2022, de 19 de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 17:00 horas. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1349/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265801

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1349/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 
 

REVOGA A PORTARIA Nº.1320/2022 - DE  
13 DE OUTUBRO DE 2022 E DÁ OUTRAS            
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
          O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso 
IX, do Artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, 
 
 
 
 
          R E S O L V E: 
 
 
 

     Art. 1º Revogar, a PORTARIA Nº.1320/2022 - DE 13 DE 
OUTUBRO DE 2022, que concedia dispensa para tratar de assuntos 
particulares, à Servidora Pública Municipal Adenice Spagnollo 
Pasinato (20064/20210), ocupante do cargo de Professora de Ensino 
Fundamental (1ª a 5ª série), em virtude do requerimento protocolado 
sob Nº13201/2022 de 19 de outubro de 2022. 
 

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

 
 
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

        
 

         Gabinete do Executivo Municipal, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993  
  
          
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1350/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265806

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1350/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL IVANDRA 
CÉLIA CIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Ivandra Célia Cima 
(1062/19849), ocupante do cargo de Professora do Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano), no dia 24 de outubro de 2022, no período vespertino, 
conforme Requerimento sob Protocolo N° 13200/2022, de 19 de outubro 
de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 04:00 horas. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1352/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265819

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1352/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES AO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RUDINEI 
MANTOANI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, ao Servidor Rudinei Mantoani (20114), 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no dia 21 de 
outubro de 2022, em período vespertino, a partir das 15h30min, 
conforme Requerimento sob Protocolo N° 13193/2022, de 19 de outubro 
de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas do servidor, que 
ficará com um saldo de 07h15min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1898

PORTARIA Nº.1354/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265828

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1354/2022 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARGARETE 
ROMAN BOTH E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Margarete Roman Both 
(1710/20195), ocupante do cargo de Professor de Ensino Fundamental 
(1ª a 5ª série), no dia 24 de outubro de 2022, no período matutino, 
conforme Requerimento sob Protocolo N° 30205/2022, de 20 de outubro 
de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 07:30 horas. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº1347/2022 - DE 20 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4265795

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº1347/2022 - DE 20 DE SETEMBRO DE 2022. 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES AO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DERLEI 
PELINSON E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017, 
 
 
         R E S O L V E: 
 
 
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, ao Servidor Público, Derlei Pelinson 
(20156), ocupante do cargo de Técnico em atividades Administrativas, 
nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2022, no período integral, 
conforme Requerimento sob Protocolo n° 13196/2022, de 19 de setembro 
de 2022. 
 
     Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo, o período não trabalhado será descontado na folha de 
pagamento do referido servidor, na competência 10/2022. 
 
         Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

   Gabinete do Executivo Municipal, 20 de outubro de 2022. 
 

 
 

 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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Rio do Campo

Prefeitura

EXTRATO INEXIGIBILIDADE 21/2022 BOM DIA PALESTRAS MOTIVACIONAIS LTDA
Publicação Nº 4263528

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2022
Fundamento Legal – Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, art. 25, inciso II.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO.
Contratado: BOM DIA PALESTRAS MOTIVACIONAIS LTDA
Valor: R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais).
Rio do Campo (SC), 20 de outubro
Vidal Balak – Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO NR 09 2022 CMS
Publicação Nº 4264659

RESOLUÇÃO Nº 09 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre a LDO e a LOA referente ao exercicio de 2023.

O Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso de suas competências e atribuições conferidas por seu Regimento Interno, e garantidas pela 
Lei Municipal 1.124 de 30 de Dezembro de 1997, em consonância com a Resolução nº 660, de 05 de agosto de 2021, do Conselho Nacional 
de Saúde;

RESOLVE

Após análise da documentação apresentada na reunião ordinária do dia 19/10/2022 e em consonância com a apresentação da elaboração 
da LDO e da LOA realizada no dia 24 de agosto de 2022 na Câmara de Vereadores, o Conselho Municipal de Saúde resolve “APROVAR a 
LDO (lei de diretrizes orçamentárias) e a LOA (lei orçamentária) referente ao exercicio de 2023 da Secretaria Municipal de Saúde de Rio do 
Campo.”

PÂMELA GIORDANA PEREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO NR 10 2022 CMS
Publicação Nº 4264665

RESOLUÇÃO Nº 10 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre o 1º e o 2º quadrimestre de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde..

O Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso de suas competências e atribuições conferidas por seu Regimento Interno, e garantidas pela 
Lei Municipal 1.124 de 30 de Dezembro de 1997, em consonância com a Resolução nº 660, de 05 de agosto de 2021, do Conselho Nacional 
de Saúde;

RESOLVE

Após análise da documentação apresentada na reunião ordinária do dia 19/10/2022 e em consonância com as Audiências Públicas apresen-
tadas no dia 31 de maio de 2022 (1º quadrimestre) e no dia 28 de setembro de 2022 (2º quadrimestre), o Conselho Municipal de Saúde 
resolve “APROVAR o 1º e o 2º quadrimestre de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Campo.”

PÂMELA GIORDANA PEREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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Rio do Sul

Prefeitura

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 179/2022
Publicação Nº 4263706

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7AD726C1F06AA7843E72D2985C82F6D766652005
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 179/2022

O Município de Rio do Sul/SC, por meio da Secretaria de Gestão de Governo, torna público, que fará realizar na Sala de Licitações da Pre-
feitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR 
OFERTA POR LOTE, objetivando a outorga de permissão de uso para exploração de espaço público do Centro de Comercialização de Pro-
dutos Turísticos, localizado no Parque do Farol, com o fim de prestação de serviços de restaurante de pratos típicos das culturas alemã e 
italiana e comércio de produtos turísticos típicos da região, conforme disposições do termo de referência, conforme anexos deste edital, e 
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, Lei Federal nº 123/2006 e alterações posteriores, Lei Orgânica 
de Rio do Sul e demais legislações aplicáveis à matéria.

O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, na Divisão de Processos Licitatórios do Município, no horário 
de expediente da Prefeitura Municipal.

Os interessados em adquirir o edital e seus anexos poderão fazê-lo pelo site: www.riodosul.sc.gov.br no menu autoatendimento – licitações 
ou pelos endereços eletrônicos: franciele.lippel@riodosul.sc.gov.br / odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br.

Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até as 08h00min do dia 22/11/2022, devendo ser 
protocolados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal. A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 08h30min 
do dia 22/11/2022, na Sala de Licitações do Prédio Central da Prefeitura Municipal.

Rio do Sul, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

DIEGO RODRIGO LAZZAROTTO
Secretário de Desenvolvimento Econômico Interino

CONTRATO ADMINISTRATIVO 138/2022 - CLARICE ZULMIRA DE SOUZA
Publicação Nº 4264226

 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 138/2022

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. ALEXANDRE MATOS PEREIRA, na qualidade de Secretário Municipal de Adminis-
tração e Fazenda, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contra-
tante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) CLARICE ZULMIRA DE SOUZA portador(a) do CPF nº 
868.342.909-15, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Princesa Isabel, 290, Canoas, Rio do Sul - SC, celebram 
o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o inciso IV do artigo 
2° da Lei 6.378 de 27 de junho de 2022 e alterações, prestará serviços de função Cozinheiro, com jornada de 40 horas semanais, a serem 
desenvolvidos no CE Prefeito Luiz Adelar Soldatelli - CEPLAS, em razão do afastamento de Melania Starowski devido ao seu afastamento 
para tratamento de saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R$ 1612,86 (mil seiscentos e doze reais e 
oitenta e seis centavos) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores 
públicos municipais.
Parágrafo único – De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2003, a importância men-
cionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é admitido para 
substituir (quando for o caso), desde que possua a mesma habilitação do titular.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 21/10/2022 e encerrando-se em 19/11/2022.
CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de diminuição do número de 
aulas da unidade escolar, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do artigo 14º da Lei nº 6.378, de 27 de junho de 2.022, a impor-
tância correspondente à 8% (oito por centro) da remuneração efetiva percebida, por mês trabalhado.
CLÁUSULA SEXTA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei n° 6.378, de 27 de junho de 2022, aplicando-se ao contrato, 

http://www.riodosul.sc.gov.br/
mailto:odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br
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suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
CLÁUSULA SÉTIMA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim 
estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
CLÁUSULA OITAVA: O CONTRATADO consente que a CONTRATANTE tome decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e contra-
tuais, bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, classifi-
cação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, bem como publicação no sítio virtual da controladora 
e no Diário Oficial dos Municípios, a fim de que surta os devidos efeitos legais.

Rio do Sul (SC), 19 de outubro de 2022.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA CLARICE ZULMIRA DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Fazenda Contratado (a)

PORTARIA N. 1198/DGP
Publicação Nº 4264104

PORTARIA N. 1198/DGP

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Prefeito do Municipio de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o artigo 
37, inciso X da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º Declarar vago, a partir de 14/10/2022 o cargo de provimento efetivo de PEDAGOGO, em virtude do falecimento da titular do cargo, 
a servidora ELIANE DA COSTA, ocorrido em 14/10/2022, conforme Certidão de Óbito de Matrícula n° 105262 01 55 2022 4 00059 126 
0021030 38, do município e comarca de Rio do Sul – Santa Catarina, nos termos do Art. 38, inciso VII da Lei Complementar nº. 309, de 
01/12/2015.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 19 de outubro de 2022.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Srv

PORTARIA N. 1211/DGP DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263101

PORTARIA N. 1211/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usan-
do da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6070 de 06 de março de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a prorrogação pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 15/10/2022 à Comissão de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar n. 022/2022, designada pela Portaria n. 0978/DGP de 29 de agosto de 2022 (publicada no DOM em 31 de agosto de 
2022), para conclusão da Instrução do Processo Administrativo Disciplinar n. 022/2022.

Art. 2º. A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no artigo 229 da Lei Complementar n. 309 de 01 de dezembro de 
2015, alterado pela Lei Complementar n. 436 de 01 de novembro de 2019, haja vista a solicitação efetivada pela respectiva Comissão atra-
vés do Ofício n. 003/ P.A.D. 022/2022, de 10 de outubro de 2022, em razão da instrução ainda estar em andamento.

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

Rio do Sul, 20 de outubro de 2022.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso
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PORTARIA Nº 1210/DGP
Publicação Nº 4263135

PORTARIA N. 1210/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usan-
do da competência que lhe confere o Decreto n° 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n° 6.070 de 06 de março de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder auxílio-funeral, à JOSE MIGUEL DA COSTA, (Protocolo 206544/2022), em virtude do falecimento ocorrido no dia 14/10/2022, 
da servidora pública municipal, ELIANE DA COSTA, conforme Certidão de óbito n° 105262 01 55 2022 4 00059 126 0021030 38, de acordo 
com a Lei Complementar nº 309/2015, artigo 275.

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

Rio do Sul, 20 de outubro de 2022.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Ahr

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022/FMS
Publicação Nº 4264624

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8B2F89C6F3DE1C2E7D363BEB937973BFA3D6BE18
E D I T A L

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022/FMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE BRIN-
DES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08h00min do dia 24/10/2022.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 13h30min do dia 07/11/2022.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 13h31min do dia 07/11/2022.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$175.000,00

LOCAL: Portal de Licitações Bolsa Nacional de Compras - BNC, no endereço eletrônico: www.bnc.org.br

ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Licitações

ÁREA REQUISITANTE: Secretaria de Saúde

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 87.02.2059.3390.3923 e demais dotações conforme orçamento vigente.

A íntegra deste edital pode ser retirada também pelo sítio eletrônico da Prefeitura Municipal www.riodosul.sc.gov.br no menu autoatendi-
mento – licitações.

Rio do Sul, 20 de outubro de 2022.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

ROBERTA HOCHLEITNER
Secretária de Saúde

http://www.riodosul.sc.gov.br/
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TERMO DE CONVOCAÇÃO - JESSICA SALVADOR RAMPP
Publicação Nº 4263945

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) JESSICA SALVADOR RAMPP, é com satisfação que procedemos a convocação de V. Sª., para que se apresente no Departamento 
de Gestão de Pessoas, sito a Praça 25 de Julho, 01, Centro, no horário das 07:30h às 11:30h, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis e 
munido de documento de identidade, a fim de iniciar os procedimentos para a contratação na função de Auxiliar de Serviços Gerais I – 40 
HORAS – PROCESSO SELETIVO N. 004/2021.

Rio do Sul (SC), 21 de outubro de 2022.

Confirmação Recebimento (Assinatura):

             ___________________________________ ______ / ______ / ________

TERMO DE CONVOCAÇÃO - SIMONE MACHADO
Publicação Nº 4263949

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) SIMONE MACHADO, é com satisfação que procedemos a convocação de V. Sª., para que se apresente no Departamento de Ges-
tão de Pessoas, sito a Praça 25 de Julho, 01, Centro, no horário das 07:30h às 11:30h, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis e munido 
de documento de identidade, a fim de iniciar os procedimentos para a contratação na função de Auxiliar de Serviços Gerais I – 40 HORAS 
– PROCESSO SELETIVO N. 004/2021.

Rio do Sul (SC), 21 de outubro de 2022.

Confirmação Recebimento (Assinatura):

             ___________________________________ ______ / ______ / ________
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Rio dos Cedros

Prefeitura

EXTRATO SEXTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2022
Publicação Nº 4264084

ATO ORDINATÓRIO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009, DE 24 DE JANEIRO 
DE 2022.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2021.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO COMPARAÇÃO: Por Lote
JULGAMENTO: Menor Preço

Em conformidade com o que dispõe o artigo 65, I, “a”, da Lei 8.666/93 considerando que o contrato mencionado em epígrafe transpassou 
o exercício financeiro anterior, necessitando de adequações técnicas a fim de viabilizar a realização de pagamentos em função das dotações 
consignadas no orçamento atualmente vigente (2022) é expedido o presente ato ordinatório, unilateral, a fim de DETERMINAR o apostila-
mento das seguintes dotações:

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 003 – ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2013 - Funcional: 0012.0361.0060 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Elemento: 3339000000000000000 – Aplicações diretas
Vínculo: 01440000- Rec. Prog. Nac. Transp.Esc. - PNATE

O presente ato deverá ser publicado na forma regulamentar e arquivado a margem do contrato administrativo em epígrafe.
P.R.I.A.C.-se.
Rio dos Cedros, 20 de outubro de 2022.

JOANITA ODORIZZI GRANDE
Secretária de Educação de Rio dos Cedros

EXTRATO SEXTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 62/2022
Publicação Nº 4264172

ATO ORDINATÓRIO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62, DE 08 DE JUNHO DE 
2021.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 47/2021
(Vinculada ao Processo Licitatório nº 47/2021)

Em conformidade com o que dispõe o artigo 65, I, “a”, da Lei 8.666/93 considerando que o contrato mencionado em epígrafe transpassou 
o exercício financeiro anterior, necessitando de adequações técnicas a fim de viabilizar a realização de pagamentos em função das dotações 
consignadas no orçamento atualmente vigente (2022) é expedido o presente ato ordinatório, unilateral, a fim de DETERMINAR o apostila-
mento das seguintes dotações:

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 003 – ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2013 - Funcional: 0012.0361.0060 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Elemento: 3339000000000000000 – Aplicações diretas
Vínculo: 01360000 - Salário Educação

O presente ato deverá ser publicado na forma regulamentar e arquivado a margem do contrato administrativo em epígrafe.
P.R.I.A.C.-se.
Rio dos Cedros, 20 de outubro de 2022.

JOANITA ODORIZZI GRANDE
Secretária de Educação de Rio dos Cedros
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Rio Negrinho

Prefeitura

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL - REGISTROS 123/2022
Publicação Nº 4263024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PREGÃO PRESENCIAL N° 123/2022

O Município de Rio Negrinho - SC torna público para conhecimento dos interessados, sob a regência da Lei Federal nº 10520 de 17/07/2002, 
Decreto Municipal nº 8.733 de 18/08/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, acha-se aberto até as 09h00min ho-
ras do dia 08 de novembro de 2022, Pregão Presencial para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CHAPAS E TUBOS GALVANIZADOS 
PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. As propostas deverão ser protocoladas 
e entregues no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, a partir desta data, encerrando-se no prazo acima. A abertura 
das propostas, o credenciamento de representantes e o início da disputa das propostas classificadas se darão a partir do mesmo horário 
acima. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, situado na 
Avenida Richard Schweitzer de Albuquerque, 200, Centro Cívico. Cópias do edital poderão ser obtidas no site: http://rionegrinho.atende.net 
(Licitações). Demais informações pelos telefones (47) 3646-3636/3646-3648.
Rio Negrinho, 18 de outubro de 2022.
CAIO CESAR TREML
Prefeito Municipal

ERRATA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 122/2022
Publicação Nº 4264495

ERRATA

Publicação n° 4258821
DOM/SC – Edição n° 4010 – Data: 19/10/2022
Página 1534

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO NEGRINHO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 122/2022

OBJETO: Aquisição de 1.600 (um mil e seiscentas) passagens de ônibus à R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) cada, totalizando 
R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), destinadas ao vale transporte dos servidores da Fundação Municipal de Cultura de Rio Negrinho, 
que residam a mais de dois quilômetros do seu local de trabalho, conforme disposto na Lei Complementar nº 16 de 04/04/2000, seção III, 
artigos 64 a 66, e Decreto nº 6705 de 25 de abril de 2000.

Onde se lê:
Rio Negrinho, 17 de Março de 2022

Leia-se:
Rio Negrinho, 17 de Outubro de 2022

Rio Negrinho, 20 de Outubro de 2022

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
.

http://rionegrinho.atende.net
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EXTRATO DE PORTARIAS REGISTRADAS NA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 
Nº 014/2022

Publicação Nº 4264045

 

A Diretora Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, de acordo com a delegação de competência
conferida pelo Decreto nº 9326 de 02 de abril de 2007, torna público que resolveu baixar as seguintes portarias:
Pt nº 1236 de 08/09/2022. Concede férias à servidora Aparecida do C.S. Pschiski, auxiliar de serviços gerais do Museu Carlos Lampe.
Pt  nº  1237  de  19/09/2022.  Promove  servidora  Vanisse  Ap.  T.  Bueno  de  Oliveira,  professor,  em  função  gratificada  de  confiança  dos  serviços
administrativos da Escola de Música Professor Valdeci Maia.
Pt nº 1238 de 03/10/2022. Promove servidor Alex Sandro Ramos, professor, em função gratificada de confiança dos serviços da banda da escola de
Música Professor Valdeci Maia.
Pt nº 1239 de 11/10/2022. Rescinde a pedido o termo de compromisso do estagiário João Vitor Thrun Machado, do Museu Municipal Carlos Lampe.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Rio Negrinho, 20 de outubro de 2022. 

Viviane Tomelin Santin
Diretora Presidente da Fundação Municipal de Cultura

 As portarias de inteiro teor estão publicadas no site: http.rionegrinho.sc.gov.br/fundacao-municipal-da-cultura
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Rio Rufino

Prefeitura

RECURSO ISENÇÃO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/202
Publicação Nº 4264008

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

ERLON TANCREDO COSTA, PREFEITO DE RIO RUFINO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, IX da Constituição Fe-
deral e Lei Municipal nº 509/13, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO 
DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Edital de Concurso Público 01/2022, conforme segue:

JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO NESTE ATO.

Rio Rufino, 20 de outubro de 2022.

ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino

RECURSO ISENÇÃO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022
Publicação Nº 4264018

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022

ERLON TANCREDO COSTA, PREFEITO DE RIO RUFINO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, IX da Constituição Fe-
deral e Lei Municipal nº 509/13, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO 
DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Edital de Processo Seletivo 01/2022, conforme segue:

JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO NESTE ATO.

Rio Rufino, 20 de outubro de 2022.

ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino

RECURSO ISENÇÃO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2022
Publicação Nº 4264031

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2022

ERLON TANCREDO COSTA, PREFEITO DE RIO RUFINO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, IX da Constituição Fe-
deral e Lei Municipal nº 509/13, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO 
DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Edital de Processo Seletivo 02/2022, conforme segue:

JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO NESTE ATO.

Rio Rufino, 20 de outubro de 2022.

ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino
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RECURSO ISENÇÃO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2022
Publicação Nº 4264039

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2022

ERLON TANCREDO COSTA, PREFEITO DE RIO RUFINO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, IX da Constituição Fe-
deral e Lei Municipal nº 509/13, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO 
DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Edital de Processo Seletivo 03/2022, conforme segue:

JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO NESTE ATO.

Rio Rufino, 20 de outubro de 2022.

ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino
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CONCORRENCIA Nº 002/2022
Publicação Nº 4264442

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D9065B592EEAF3F2E96ECE41CB685D3FC9A4CAB7

 

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO - SC 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 002/2022 

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou 
construção civil para execução de obra construção de escola nova. 
Tipo: Menor Preço Global. 
Recebimento das propostas: até às 09h15 do dia 23/11/2022. 
Abertura: dia 23/11/2022, às 09h45. 
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na home page www.riorufino.sc.gov.br, link 
“Licitações”. Quaisquer informações complementares poderão ser obtidas 
no Setor de Compras deste Município, situado na Avenida José Oselame, 
nº 209, Centro, Rio Rufino, de segunda a sexta em horário de expediente 
normal, ou pelo fone fax (49) 3279-0000. 

Rio Rufino, SC, 20 de outubro de 2022. 

ERLON TANCREDO COSTA 
Prefeito de Rio Rufino 
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Riqueza

Prefeitura

DECRETO Nº4530/2022
Publicação Nº 4264119

 

Estado de Santa Catarina 

Município de Riqueza 
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DECRETO N.º 4530/2022, DE 20/10/2022. 
 
“Adjudica e Homologa a Licitação nº. 
2402/2022, realizada pela Tomada de Preço 
nº. 13/2022 emitida em 01/09/2022, tendo 
como objeto a contratação de empresa para 
execução da obra de construção de piso do 
pavilhão industrial do Lote 446, com área 
de intervenção de 1.500m², localizado na 
Rua Lindor José Pohlmann, centro, do 
Município de Riqueza/SC, inclusive o 
fornecimento de mão de obra e todo o 
material necessário, de acordo com o os 
Projetos Técnicos, Orçamento quantitativo 
e Memoriais Descritivos, anexos ao 
edital". 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito Municipal de 
Riqueza, Estado de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições previstas e 
autorizadas no Inciso VII do artigo 64 da 
Lei Orgânica do Município e pela Lei 
Federal n.º 8666/93 consolidada; 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica ADJUDICADA E HOMOLOGADA a licitação realizada pela 
Tomada de Preço nº 13/2022 de 01/09/2022 tendo como vencedora a 
empresa abaixo mencionada: 

Nome do 
Proponente Item Produto/Serviço Qtde. Vlr. Unit Total Item 

CAIBI 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

1 

Execução da obra de 
construção de piso 
do pavilhão 
industrial do Lote 
446, com área de 
intervenção de 
1.500m², localizado 
na Rua Lindor José 
Pohlmann, centro, do 
Município de 
Riqueza/SC, 
inclusive o 
fornecimento de mão 
de obra e todo o 
material necessário, 
de acordo com os 
Projetos Técnicos, 
Orçamento 
quantitativo e 
Memoriais 
Descritivos, anexos 
ao edital. 
 

1,00 244.506,00 244.506,00 
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Fornecedor Total Geral 
CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA 244.506,00 
 

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 20/10/2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Riqueza/SC, 20/10/2022. 
 
 
 

Renaldo Mueller 
Prefeito  

 
 
 

Claudecir Cecato 
Secretário Municipal de Transportes, 

Obras e Serviços Públicos 
 
 
 

Registro informatizado nesta data 
Município de Riqueza/SC, 20/10/2022. 
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EXTRATO MENSAL DE CONTRATOS OUTUBRO II 2022
Publicação Nº 4264902

 

Estado de Santa Catarina 

Município de Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

 

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 – E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br 

 
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 

EXTRATOS DOS CONTRATOS  
OUTUBRO/2022 

 
Contrato nº:  136/2022 
Contratada:  CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 01.496.099/0001-27.  
Objeto:  Contratação de empresa para execução da obra de Construção do Centro Educacional 

Infantil, etapa I com área de intervenção de 821,13m², localizada na Rua Cristian 
Scholl, s/nº, centro, da cidade de Riqueza/SC, inclusive o fornecimento de mão de 
obra e todo o material necessário, de acordo com os Projetos Técnicos, Orçamento 
quantitativo e Memoriais Descritivos, anexos ao edital. 

Valor: R$ 1.018.769,00 (um milhão, dezoito mil, setecentos e sessenta e nove reais).  
Emissão:  19 de outubro de 2022. 
Contrato nº:  137/2022 
Contratada:  CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 01.496.099/0001-27.  

Objeto:  Contratação de empresa para execução da obra de Construção do 
Centro Educacional Infantil, etapa II, com área de intervenção de 133,46m², que é 
referente à cobertura de estacionamento, localizada na Rua Cristian Scholl, s/nº, 
centro, da cidade de Riqueza/SC, inclusive o fornecimento de mão de obra e todo 
o material necessário, de acordo com os Projetos Técnicos, Orçamento 
quantitativo e Memoriais Descritivos, anexos ao edital. 

Valor: R$ 50.340,46 (cinquenta mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos). 
Emissão:  19 de outubro de 2022. 
 
Contrato nº:  138/2022 
Contratada:  CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 01.496.099/0001-27.  

Objeto:  Contratação de empresa para execução da obra de Construção do 
Centro Educacional Infantil, etapa III, com área de intervenção de 821,13m², 
localizada na Rua Cristian Scholl, s/nº, centro, da cidade de Riqueza/SC, inclusive 
o fornecimento de mão de obra e todo o material necessário, de acordo com os 
Projetos Técnicos, Orçamento quantitativo e Memoriais Descritivos, anexos ao 
edital. 

Valor: R$ 788.095,04 (setecentos e oitenta e oito mil, noventa e cinco reais e quatro 
centavos). 

Emissão:  19 de outubro de 2022. 
__________________________________________________________________________________ 
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DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 5951
Publicação Nº 4264384

DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 5951 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

REAJUSTA A UNIDADE FISCAL MUNICIPAL

VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 1300 de 21 de de-
zembro de 2000,

DECRETA:
Art.1º - Fica reajustada a Unidade Fiscal Municipal – UFM para o mês de OUTUBRO de 2022, tendo-se como base o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) do mês de setembro de 2022 que foi de - 0,32 %.

Art.2º - O valor da Unidade Fiscal Municipal (UFM) será de R$ 215,3011(duzentos e quinze reais e trinta centavos), a partir do dia 15 de 
outubro a 15 de novembro de 2022.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação do DOM/SC nos termos do Art. 
3º do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.

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

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 18 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 5952
Publicação Nº 4264386

DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 5952 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
NOMEIA OS MEMBROS DO CMDCA DE RODEIO

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 
09 de 15 de setembro de 2000;

DECRETA:
ART. 1º - Nomeia para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Rodeio, os representantes das entidades 
abaixo relacionadas:

Representantes de Órgãos e Entidades Governamentais

Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- Rodrigo Alan Mafra – Titular
- Glaucia Pegoretti Pacher – Suplente

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;
- Dilma Toniolli Pintarelli – Titular
- Luciana Moser – Suplente

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda;
- Romário José Marchi – Titular
- Ranieri James Pahl - Suplente

Representantes de Entidades não Governamentais
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Representante da Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Governador Heriberto Hulse
- Berenice Moser Urbainski – Titular
- Gisele Sevegnani Macoppi – Suplente

Representantes da Associação de Pais e Professores da Escola Básica Municipal Santo Antônio
- Gilson Francisco Avosani – Titular
- Cilene Tonon – Suplente

Representante de Entidades Filantrópicas ( APAE)
- Gabriela Ferrari Nuss - Titular
- Rosimeri Aparecida Tomio - Suplente

ART. 2º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente – CMDCA, será vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito com 
mandato de 02 (dois) anos a partir da solenidade de posse dos Conselheiros.

ART. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 26 de outubro de 2022.

ART. 4º - Revogadas as disposições em contrário

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12659
Publicação Nº 4264357

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12659 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDOR QUE ABAIXO NOMINA

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio/SC em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando que o servidor prestou Processo Seletivo Emergencial Nº 01/2022, classificando-se em Primeiro Lugar;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 331 de 06 de outubro de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social,

RESOLVE:
Art. 1º- Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir de 02 de novembro de 2022, do servidor ANTÔNIO CARLOS RICARDO, que está exercen-
do as funções do cargo de Médico Clínico Geral, 10 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 02 de novembro de 2022 a 02 de novembro de 2023.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 
3º do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 14 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva
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PORTARIA MUNICIPAL Nº 12660
Publicação Nº 4264359

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12660 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDOR QUE ABAIXO NOMINA

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio/SC em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando que o servidor prestou Processo Seletivo Emergencial Nº 01/2022, classificando-se em Primeiro Lugar;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 332 de 06 de outubro de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social,

RESOLVE:
Art. 1º- Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir de 02 de novembro de 2022, do servidor ANTÔNIO CARLOS RICARDO, que está exercen-
do as funções do cargo de Médico Clínico Geral, 10 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 02 de novembro de 2022 a 03 de fevereiro de 2023.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 
3º do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 17 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12661
Publicação Nº 4264362

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12661 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO A SERVIDOR QUE ABAIXO NOMINA

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio/SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando o pedido feito pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, através da Comunicação Interna Nº 333 do dia 06 de 
outubro de 2022;
Considerando que MARCONDES FAGGIANI foi aprovado no Processo Seletivo Emergencial Nº 01/2022, classificando-se em Primeiro Lugar, 
para o cargo de Educador Físico - NASF;
Considerando que a prorrogação do Contrato de Trabalho se faz necessária por não haver candidatos aprovados em Concurso Público,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir de 01 de novembro de 2022, por prazo determinado, do servidor MARCONDES FAGGIANI, 
que está exercendo as funções de Educador Físico - NASF, 20 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 
Bairro Centro, no Município de Rodeio – SC.
Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho será do dia 01 de novembro de 2022 a 02 de fevereiro de 2023.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 
3º do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.

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

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 17 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva
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PORTARIA MUNICIPAL Nº 12662
Publicação Nº 4264364

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12662 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO A SERVIDOR QUE ABAIXO NOMINA

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando que NAIEKE IVONE ZERMIANI FISCHER foi aprovada no Processo Seletivo Emergencial Nº 02/2021, para o cargo de Dentista, 
classificando-se em Primeiro Lugar;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 335 de 06 de outubro de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;
Considerando que a prorrogação do Contrato de Trabalho se faz necessária por não haver candidatos aprovados em Concurso Público,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir de 01 de novembro de 2022, da servidora NAIEKE IVONE ZERMIANI FISCHER, que está 
exercendo as funções do cargo de Dentista, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Bairro Centro, 
Município de Rodeio – SC.
Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 01 de novembro de 2022 a 02 de fevereiro de 2023.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 
3º do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.

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

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 17 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12663
Publicação Nº 4264365

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12663 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE EMPREGADO PÚBLICO POR PRAZO DETERMINADO

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando que REGIANE ZANELLA foi aprovada no Processo Seletivo Emergencial Nº 09/2021, classificando-se em Primeiro Lugar, para 
o cargo de Agente Comunitária de Saúde – Bairro Kaspereit, município de Rodeio;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 334 de 06 de outubro de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir do dia 02 de outubro de 2022, da servidora REGIANE ZANELLA, que está exercendo as 
funções do cargo de Agente Comunitária de Saúde – Bairro Kaspereit, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistên-
cia Social, Bairro Centro, no Município de Rodeio – SC.
Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 02 de outubro a 02 de novembro de 2022.
Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º 
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.

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

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 17 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva
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PORTARIA MUNICIPAL Nº 12664
Publicação Nº 4264367

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12664 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio/SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando o pedido feito pela Secretaria da Saúde e Assistência Social, através da Comunicação Interna Nº 336 do dia 06 de outubro 
de 2022;
Considerando que CRISTIANO BERTOLDI foi aprovado no Processo Seletivo Emergencial Nº 12/2021, classificando-se em Décimo Oitavo 
Lugar, para o cargo de Técnico em Enfermagem;
Considerando que a prorrogação do Contrato de Trabalho se faz necessário por não haver candidatos aprovados em Concurso Público,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir de 01 de novembro de 2022, do servidor CRISTIANO BERTOLDI, que está exercendo as 
funções do cargo de Técnico em Enfermagem, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no Município 
de Rodeio – SC.
Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 01 de novembro de 2022 a 02 de fevereiro de 2023.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 
3º do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 17 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12665
Publicação Nº 4264368

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12665 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO A SERVIDOR QUE ABAIXO NOMINA

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando que SANDRA REGINA ANHAIA foi aprovada no Processo Seletivo Emergencial Nº 12/2021, para o cargo de Técnica em Enfer-
magem, classificando-se em Oitavo lugar;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 337 de 06 de outubro de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;
Considerando que a prorrogação do Contrato de Trabalho se faz necessária por não haver candidatos aprovados em Concurso Público,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir de 01 de novembro de 2022, da servidora SANDRA REGINA ANHAIA, que está exercendo 
as funções do cargo de Técnica em Enfermagem, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Bairro 
Centro, Município de Rodeio – SC.
Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 01 de novembro de 2022 a 02 de fevereiro de 2023.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 
3º do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.

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

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 17 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva
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PORTARIA MUNICIPAL Nº 12666
Publicação Nº 4264371

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12666 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO A SERVIDOR QUE ABAIXO NOMINA

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando que VIVIANE GADOTTI foi aprovada no Processo Seletivo Emergencial Nº 02/2021, para o cargo de Agente Comunitária de 
Saúde, Bairro Diamante, classificando-se em primeiro lugar;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 338 de 06 de outubro de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;
Considerando que a prorrogação do Contrato de Trabalho se faz necessária por não haver candidatos aprovados em Concurso Público,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir de 01 de novembro de 2022, da servidora VIVIANE GADOTTI, que está exercendo as 
funções do cargo de Agente Comunitária de Saúde, Bairro Diamante, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social, Bairro Centro, Município de Rodeio – SC.
Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 01 a 02 de novembro de 2022.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 
3º do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.

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

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 17 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12667
Publicação Nº 4264372

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12667 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando que GORETI HODECKER ZANCANARO foi aprovada no Processo Seletivo Nº 08/2020, classificando-se em Segundo Lugar, para 
o cargo de Agente Comunitária de Saúde – Bairro Rodeio 12;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 339 do dia 06 de outubro de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social;
Considerando que a prorrogação do Contrato de Trabalho se faz necessária por não haver candidatos aprovados em Concurso Público,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir do dia 01 de novembro de 2022, por prazo determinado, da servidora GORETI HODE-
CKER ZANCANARO, que está exercendo as funções de Agente Comunitária de Saúde – Bairro Rodeio 12, 40 horas semanais, no Município 
de Rodeio – SC.
Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 01 a 02 de novembro de 2022.

Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º 
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.

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

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 17 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva
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PORTARIA MUNICIPAL Nº 12668
Publicação Nº 4264373

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12668 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO A SERVIDOR QUE ABAIXO NOMINA

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando que MARINÊS FÁTIMA MARMENTINI BRANDELERO foi aprovada no Processo Seletivo Emergencial Nº 08/2022, para o cargo 
de Técnica em Enfermagem, classificando-se em Segundo Lugar;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 340 de 06 de outubro de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;
Considerando que a prorrogação do Contrato de Trabalho se faz necessária por não haver candidatos aprovados em Concurso Público,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir de 12 de outubro de 2022, da servidora MARINÊS FÁTIMA MARMENTINI BRANDELERO, 
que está exercendo as funções do cargo de Técnica em Enfermagem, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistên-
cia Social, Bairro Centro, Município de Rodeio – SC.
Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 12 de outubro de 2022 a 02 de fevereiro de 2023.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 
3º do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.

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

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 17 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12669
Publicação Nº 4264375

 PORTARIA MUNICIPAL Nº 12669 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR POR PRAZO DETERMINADO

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando o pedido feito pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, através da Comunicação Interna Nº 341 do dia 06 de 
outubro de 2022;
Considerando que a servidora Evanir Noach Sens prestou Processo Seletivo Nº 08/2020 para o cargo de Agente Comunitária de Saúde – 
Bairro Rio Morto, classificando-se em Segundo Lugar;
Considerando que a prorrogação do Contrato de Trabalho se faz necessária por para dar continuidade ao serviço público,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir de 03 de outubro de 2022, da servidora pública EVANIR NOACH SENS, que está exercen-
do as funções do cargo de Agente Comunitária de Saúde, Bairro Rio Morto, 40 horas semanais, no Município de Rodeio – SC.
Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 03 de outubro a 02 de novembro de 2022.
Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º 
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.

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

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 17 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva
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PORTARIA MUNICIPAL Nº 12670
Publicação Nº 4264376

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12670 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR POR PRAZO DETERMINADO

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando o pedido feito pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, através da Comunicação Interna Nº 342 do dia 06 de 
outubro de 2022;
Considerando que a servidora Dilma Toniolli Pintarelli prestou Processo Seletivo Nº 16/2021 para o cargo de Agente Comunitária de Saúde 
– Bairro Centro, classificando-se em Primeiro Lugar;
Considerando que a prorrogação do Contrato de Trabalho se faz necessária para dar continuidade ao serviço público,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir de 03 de outubro de 2022, da servidora pública DILMA TONIOLLI PINTARELLI, que está 
exercendo as funções do cargo de Agente Comunitária de Saúde, Bairro Centro, 40 horas semanais, no Município de Rodeio – SC.
Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 03 de outubro a 02 de novembro de 2022.
Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º 
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.

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

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 17 de outubro de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC

DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva
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Romelândia

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PL1465-2022 PP 56/2022
Publicação Nº 4264346

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8A0DC1B03A88490623CC00475D79AF0F90664557
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA
Aviso de Licitação

Processo N.º 1465/2022 – Pregão Presencial nº 56/2022

O Município de Romelândia – SC, torna público aos interessados que se encontra aberto o Pregão-SRP Nº 56/2022.
O PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS, VISA AQUISIÇÃO DE PLAY-
GROUND (PARQUE INFANTIL) E ACADEMIA AO AR LIVRE, A SEREM INSTALADOS NA LINHA ROSÁRIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 
ROMELÂNDIA.
Disponível no Setor de Licitações. O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA e Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, con-
tendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 
08:H00MIN DO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, no Setor de Licitações deste Município, sito a localizada na Rua 12 de Outubro, 242, Centro, 
Romelândia, SC, - CEP 89908-000. A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA, dar-se-á a partir das 08:H15MIN DO DIA 04 DE NOVEM-
BRO DE 2022, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações do Município de Romelândia/SC. Edital completo e informações adicionais 
poderão ser obtidas no horário normal de expediente pelo fone (49) 3624-1000, ou diretamente no Setor Administrativo sito localizada na 
Rua 12 de Outubro, 242, Centro, Romelândia, SC, - CEP 89908-000. Juarez Furtado, 20 de outubro de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 46/2022
Publicação Nº 4264082

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 46/2022

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021

O Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em 
vigor, CONVOCA os candidatos aprovados pelo PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021, homologado em 18/06/2021, para conforme ordem 
de classificação, MANIFESTAR INTERESSE para ocupar uma vaga em: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/40hs. A seleção acontecerá no dia 
25 de outubro de 2022, ás 08:00hrs, junto ao Departamento de Recursos Humanos do Municipio de Romelândia. Os candidatos deverão 
comparecer munidos dos documentos comprobatórios e necessários para proceder aos atos de cadastramento, registro e posterior posse 
no cargo público.

Solicita-se ao candidato que não tiver interesse em assumir a vaga dirija-se ao Departamento de Recursos Humanos ou envie e-mail para 
pessoal@romelandia.sc.gov.br, desistindo da mesma. Caso o candidato não compareça para escolha da vaga, será convocado o próximo 
candidato classificado seguindo a ordem de classificação.

Demais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Recursos Humanos do Município ou pelo telefone (49) 3624 -1000 e 
(49) 3624-1019 em horário de expediente.

Romelândia – SC, 20 de outubro de 2022.

Juarez Furtado Prefeito Municipal

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ADMISSÃO (Art. 10)
Anexo XI da IN 11/2011
II - DOCUMENTOS RELATIVOS AOS DADOS FUNCIONAIS E PESSOAIS
1. Nacionalidade brasileira;
2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
3. Certidão de Casamento ou Nascimento;
4. Carteira de Identidade;
5. CPF;
6. Regularidade CPF;
7. Número do PIS/PASEP e da CTPS
8. Gozo dos direitos políticos (cópia do título de eleitor);

mailto:pessoal@romelandia.sc.gov.br
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9. Certidão relativa à quitação eleitoral (comprovante de votação ou certidão de
quitação da Justiça Eleitoral);
10. Quitação com as obrigações militares, quando for o caso;
11.Declaração com tipo sanguíneo, fator RH, raça/cor, sexo, endereço, telefone e
e-mail caso tiver;
12. Certidão criminal e cível(1º Grau); inclusive do sistema e-SAJ e eproc;
13. Atestado medico de aptidão para o trabalho(agendado pelo município);
14. Foto 3x4 ;
15. Comprovante de escolaridade e da formação exigida no edital para o
cargo/emprego;

16. Carteira de registro no órgão fiscalizador e certidão de quitação de suas
obrigações perante o referido órgão;

17. Qualificação cadastral para o e-social, obtida no site
http://portal.esocial.gov.br – consulta qualificação cadastral

18.Declaração de que não estará acumulando cargos públicos, na forma disposta nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição da Repúbli-
ca Federativa do
Brasil de 1988; alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20;

19. Declaração de que recebe ou não recebe proventos de aposentadoria oriundos de cargo, emprego ou exercício de função pública ou de 
regime próprio, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20;

20. Em caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos, na forma disposta nas alíneas “a”, “b” e “c” do 
inciso XVI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, informar o cargo,
órgão ao qual pertence e carga horária;

21.Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, processo
disciplinar/penalidades disciplinares;
22. Declaração de bens.

23. Declaração de ter filhos ou não ter filhos (Comprovar com Certidão de Nascimento com CPF, Carteira de vacinação dos filhos menores de 
14 anos;
Atestado de Frequência Escolar dos filhos);

24. Declaração Nepotismo;
25. Conta bancaria.

PORTARIA N° 10955/2022
Publicação Nº 4263500

PORTARIA Nº 10950/2022
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE 
ACORDO COM A LEI,

RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, o Servidor Público Municipal Sr. ALVARO ULISSES VIGANO, cargo de DIRETOR GERAL, 40 horas semanais, a partir 
desta data.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Romelândia, SC, 17 de outubro de 2022.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Gabrieli Zanfonato
Agente de Recursos Humanos

http://portal.esocial.gov.br/


21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1924

PORTARIA N° 10956/2022
Publicação Nº 4264077

PORTARIA Nº 10956/2022

DESIGNA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE 
ACORDO COM A LEI,

RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR a Servidora Pública Municipal Sra SIMONE CECCHELERO, cargo de carreira FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, para 
responder pela Coordenação do Programa de Vigilância e Controle do Aedes Aegypti do Município de Romelândia, recebendo Função Grati-
ficada de 50% a partir de 01/11/2022.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/11/2022.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Romelândia, 20 de outubro de 2022.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Gabrieli Zanfonato
Agente de Recursos Humanos

PORTARIA N° 10957/2022
Publicação Nº 4264560

PORTARIA Nº 10957/2022
CONCEDE ADICIONAL POR GRAU DE INSTRUÇÃO AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE 
ACORDO COM A LEI,

RESOLVE:
Art. 1º- CONCEDER ao Servidor Público Municipal Sr. DANIEL ROQUE BUSA, cargo de carreira de OPERADOR DE MÁQUINAS, 40 horas sema-
nais, Adicional de Grau de Instrução para nível de Ensino Fundamental, conforme prevê a Lei Complementar 005/2009, de 30 de dezembro 
de 2009, em seu artigo 103, a partir desta data.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Romelândia, 20 de outubro de 2022.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Gabrieli Zanfonato
Agente de Recursos Humanos
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Saltinho

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2022
Publicação Nº 4265776

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DC5262FD3529BCC1E659C14C703C456181B43A44
Estado de Santa Catarina
Município de Saltinho
Rua Alvaro Costa, 545 – Centro – CEP 89.981-000

PROCESSO Nº 108/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043 /2022

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Código registro TCE: DC5262FD3529BCC1E659C14C703C456181B43A44

A Comissão de Licitação do Município de Saltinho, através do Secretario de Administração e Finanças, em cumprimento à ratificação proce-
dida pelo Sr. Edimar Noronha de Freitas Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARAR E SERVIR UM CAFÉ COLONIAL PARA OS SERVIDORE PÚBLICOS MUNICIPAIS, con-
forme relação de itens anexo.

Contratado: KIOSKE SÃO ROQUE,, CNPJ 09.354.075/0001-45, LINHA SÃO ROQUE – INTERIOR, CAMPO ERE – SC.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO PRESTADO: R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Fundamento Legal...: art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, que dispõe: “É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva 
valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;
Este Processo estará disponível para as demais empresas do ramo que desejam oferecer proposta mais vantajosa para o município até as 
10 horas do dia 24/10/2022.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. Edimar Noronha de Freitas, Prefeito Municipal.

Saltinho- SC, 19 de outubro de 2022.

Luiz Fernando Pacassa
Comissão de Licitação
Presidente



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1926

Sangão

Prefeitura

DECRETO Nº 012/2022
Publicação Nº 4264552

DECRETO Nº112 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

APROVA O LOTEAMENTO DENONIMADO "HERCILIO NORBERTO PEREIRA”

CASTILHO SILVANO VIEIRA, Prefeito Municipal de Sangão/ SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO o parecer exarado pelo Engenheiro Agrimensor Diego Felipe Bortolin Demboski, CREA/SC 092842-1, favorável à aprovação 
do Loteamento HERCILIO NORBERTO PEREIRA a ser executado em terreno de propriedade de GENESIO HERCILIO PEREIRA E NICOLLAS 
BOAVENTURA BORGES LTDA,

DECRETA:
Art. 1°. Fica aprovado o Loteamento HERCILIO NORBERTO PEREIRA, de propriedade de Genésio Hercílio Pereira, brasileiro, funcionário 
público, separado, portador do CPF de nº 378.878.589-68, RG nº 102.373-9, residente e domiciliado na Rua Jose Antônio da Silva, S/Nº, 
bairro agua boa, município de Sangão/SC e Nicollas Boaventura Borges LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 41.332.144/0001-22, localizado na 
Avenida Duque de Caxias, nº 455, Bairro Centro, município de Jaguaruna/SC, aqui representado por: Nicollas Boaventura Borges, brasileiro, 
solteiro, maior, estudante, portador do CPF de nº 095.300.049-40, RG de nº 6.014.082 SESP-SC com área total escriturada de 29.754,67 
m², matriculado sob o nº 34.210, no Registro de Imóveis da Comarca de Jaguaruna SC, tendo a área dos lotes de 18.927,68m², área verde 
de 2.412,00m², área Institucional de 2.382,00m², área do sistema viário de 6.032,99m².

Parágrafo único. A aprovação do empreendimento fica condicionada às exigências da Lei Federal de Parcelamento de Solo nº 6.766/79, da 
Lei Complementar nº 026/2011, que disciplina o zoneamento, o uso e a ocupação do solo do município de Sangão e da Lei Complementar 
nº 027/2011 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo para fins urbanos no município de Sangão.

Art. 2°. O presente Loteamento deverá ser dotado de rede de abastecimento de água, rede do fornecimento de energia elétrica, meio-fio, 
pavimentação e lajota, drenagem pluvial e esgotamento sanitário.

Art. 3°. Fica à disposição da Prefeitura Municipal, em forma de hipoteca, 8 (oito) lotes para garantia das obras de infraestrutura, sendo que 
o valor atribuído por cada lote é de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), valor este referente a média dos valores praticados no mercado 
imobiliário da região. Os lotes caucionados serão: Lotes nº 07 e 08 da quadra “A” e Lotes nº 35, 38, 44, 45, 48 e 49 da quadra “B” para 
Pavimentação, Terraplenagem, Sinalização Viária, Drenagem Pluvial, Rede de Agua, Rede Elétrica, Esgotamento Sanitário, todos os lotes 
do Referido Loteamento somente serão liberados após a conclusão das obras e efetuada a vistoria "in loco" pelo Setor de Planejamento 
Urbano desta Prefeitura.

Art. 4º. O prazo máximo para execução total das obras será de 04 (quatro) anos.

Parágrafo único. Deve o proprietário do loteamento após a execução total das obras apresentar a esta municipalidade o documento público 
e legal do Cartório de Registro de Imóveis de Jaguaruna dos lotes caucionados, livres e desembaraçados, sob pena de revogação do pre-
sente Decreto.

Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Sangão/ SC, 13 de outubro de 2022.

CASTILHO SILVANO VIEIRA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Mural de Publicações Oficiais na Data Supra.
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DECRETO Nº 097/2022
Publicação Nº 4264501

DECRETO Nº 097 DE 06 DE SETEMBRO DE 2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CASTILHO SILVANO VIEIRA, Prefeito Municipal de Sangão/SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e 
autorização contida na Lei Municipal nº 1056 de 06 de setembro de 2022.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para a(as) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(as):

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
1.003 – AQUI.AREA.CONSTR.AMPL.REF.REDE FÍSICA ENS INFANTIL E CRECHES
4.4.90.51.00.00.00.00 0.01.01.000000 – Obras e Instalações 45.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou 
total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(as):
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2010 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE
3.3.90.39.00.00.00.00 0.01.01.000000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 45.000,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Sangão/SC, 06 de setembro de 2022.

CASTILHO SILVANO VIEIRA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Mural de Publicações Oficiais na data supra.

DECRETO Nº 098/2022
Publicação Nº 4264504

DECRETO Nº 098 DE 06 DE SETEMBRO DE 2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CASTILHO SILVANO VIEIRA, Prefeito Municipal de Sangão/SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e 
autorização contida na Lei Municipal nº 1057 de 06 de setembro de 2022.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para a(as) seguinte(s) dota-
ção(ões) orçamentária(as):

07 – SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
03 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
1.009 – CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
4.4.90.51.00.00.00.00 0.01.00.000000 – Obras e Instalações 150.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou 
total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(as):
07 – SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
01 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
2.021 – MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.00.00.00 0.01.00.000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 150.000,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Sangão/SC, 06 de setembro de 2022.

CASTILHO SILVANO VIEIRA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Mural de Publicações Oficiais na data supra.
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DECRETO Nº 099/2022
Publicação Nº 4264507

DECRETO Nº 099 DE 06 DE SETEMBRO DE 2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CASTILHO SILVANO VIEIRA, Prefeito Municipal de Sangão/SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e 
autorização contida na Lei Municipal nº 001008/21 de 15 de setembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito, no valor de R$ 40.721,84 (quarenta mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro 
centavos), para a(as) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(as):

06 – SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2.012 – Manutenção do FUNDEB – Creche
3.1.90.11.00.00.00.00 0.01.20.000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 34.613,56
4.4.90.52.00.00.00.00 0.01.20.000000 – Equipamento e Material Permanente R$ 6.108,28

Art. 2º - Para Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da arrecadação Transferência de Comple-
mentação da União – VAAT – Cod. 1284, 1.7.1.8.09.1.1.01.00.00.

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Sangão/SC, 06 de setembro de 2022.

CASTILHO SILVANO VIEIRA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Mural de Publicações Oficiais na data supra.

DECRETO Nº 113/2022
Publicação Nº 4264586

DECRETO Nº 113 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA 3º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANGÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito(a) Municipal de Sangão, Castilho Silvano Vieira, e a(o) Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Sangão, Leandro Silvano Pereira, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 
893/2019, e conforme deliberado em Reunião Plenária Ordinária de 22 de setembro de 2022, resolvem:

Art. 1º Convocar a 3º Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a finalidade de analisar, definir e deliberar as 
diretrizes da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 2º A 3ºConferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada no Município de Sangão, no dia 03 de novembro 
2022.

Art. 3º O evento terá como tema geral: "Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19: 
violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com 
respeito à diversidade".

Art. 4º O Município durante a sua Conferência Municipal, elegerá delegados para participação na Conferência Estadual, conforme critério 
definido no Regimento Interno da Conferência e baseado nas orientações fornecidas pelo CONANDA/DF.

Art. 5º Para a organização do evento poderão ser criados grupo de trabalhos, denominados de Comissões.

Sangão 13, de outubro de 2022.

Leandro Silvano Pereira
Presidente do CMDCA

Castilho Silvano Vieira
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Mural de Publicações Oficiais na data supra.
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DECRETO Nº 115/2022
Publicação Nº 4264593

DECRETO Nº 115 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CASTILHO SILVANO VIEIRA, Prefeito Municipal de Sangão/SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e 
autorização contida na Lei Municipal nº 001008/21 de 15 de setembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do exercício de 2022, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para 
a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.050 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.14.00.00.00.00 0.01.02.000000 – Diárias Civil R$ 15.000,00

Art. 2º. Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, correrá por conta de anulação total ou parcial, 
da dotação orçamentária do elemento de despesa abaixo discriminado:

10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.050 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
3.1.90.11.00.00.00.00 0.01.02.000000 – Vencimentos de Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 15.000,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Sangão/SC, 18 de outubro de 2022.

CASTILHO SILVANO VIEIRA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Mural de Publicações Oficiais na data supra.

DECRETO Nº 116/2022
Publicação Nº 4264595

DECRETO Nº 116 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO E FERIADO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CASTILHO SILVANO VIEIRA, Prefeito Municipal de Sangão/SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o dia 28 de outubro, sexta-feira, Dia do Servidor Público, ponto facultativo, conforme o Decreto Estadual n° 1701 de 31 
de janeiro de 2022;

CONSIDERANDO o dia 15 de novembro, terça-feira, Proclamação da República, feriado nacional;

DECRETA:
Art. 1º - Transfere-se o PONTO FACULTATIVO referente ao dia do servidor Público (28 de outubro) para o dia 14 de novembro (segunda-
-feira).

Art. 2º. Fica decretado FERIADO nas repartições públicas para as atividades administrativas no dia 15 de novembro (terça-feira).

Art. 3º. Excluem-se deste Decreto, os serviços considerados essenciais a população e os de natureza emergencial.

Parágrafo único. Para efeitos deste Decreto, consideram-se serviços públicos essenciais:
I - o tratamento e abastecimento de água;
II - serviço de coleta de lixo;
III - a distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
IV – a comercialização de medicamentos; e
V - as atividades finalísticas:
a) Segurança Pública;
b) Defesa Civil.

Art.4º. Revogam-se às disposições em contrário.
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Art.5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sangão/SC, 19 de outubro de 2022.

CASTILHO SILVANO VIEIRA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Mural de Publicações Oficiais na data supra.

LEI ORDINÁRIA Nº 1064/2022
Publicação Nº 4264537

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 1064 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

“ALTERA O INCISO I DA LEI N° 842 DE 05 DE MARÇO E 2018, PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL.”

CASTILHO SILVANO VIEIRA, Prefeito Municipal de Sangão/SC, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
de Sangão aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica retificada o nome da Rua constante da Lei n° 842/2018, para a seguinte redação:
Art. 1°-(...)
Inciso I – Passa a denominar RUA RAUL HIGINO FERREIRA, a servidão n° 043, que se inicia na Rua Olindino José Tomaz e tem seu término 
na propriedade do senhor Lourenço Saturnino Goulart.

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

Sangão, 18 de outubro de 2022.

Castilho Silvano Vieira
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de
Publicações Oficiais na Data Supra.
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Santa Cecilia

Prefeitura

EXTRATO DE COMPRA DIRETA 162/2022 - FME
Publicação Nº 4264636

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SANTA CECÍLIA
EXTRATO DE COMPRA DIRETA Nº 162/2022 – FME
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 49/2022

Contratante: Fundação Municipal De Esportes De Santa Cecília
CNPJ: 10.693.825/0001-92
Rua João Goetten Sobrinho, 555, Centro, Santa Cecília – SC
Contratada: Mineradora Vargeão Ltda.
CNPJ: 24.327.087/0001-74
Rod. BR 470, km 218, Local. Caraguatá dos Bastos.
Cidade: São Cristovão do Sul – SC
Objeto: Aquisição de 163 m³ de areia tipo fina para ser utilizada na manutenção das quadras de esportes.
Valor: R$ 7.498,00 (sete mil quatrocentos e noventa e oito reais).

Santa Cecília, 19 de outubro de 2022.
Alessandra Aparecida Garcia
Prefeita Municipal

EXTRATO DE COMPRA DIRETA 163/2022 - FME
Publicação Nº 4264648

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SANTA CECÍLIA
EXTRATO DE COMPRA DIRETA Nº 163/2022 – FME
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 51/2022 e 50/2022

Contratante: Fundação Municipal De Esportes De Santa Cecília
CNPJ: 10.693.825/0001-92
Rua João Goetten Sobrinho, 555, Centro, Santa Cecília – SC
Contratada: P.O. Automação Industrial Eireli.
CNPJ: 24.440.135/0001-36
Av. Nereu Ramos, 462, Centro.
Cidade: Santa Cecília – SC
Objeto: Aquisição de materiais elétricos e mão de obra na manutenção elétrica da sede do Bolão Municipal.
Valor: R$ 3.690,09 (três mil seiscentos e noventa reais e nove centavos).

Santa Cecília, 19 de outubro de 2022.
Alessandra Aparecida Garcia
Prefeita Municipal

EXTRATO DE COMPRA DIRETA 6226/2022 - PMSC
Publicação Nº 4264631

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
EXTRATO DE COMPRA DIRETA Nº 6226/2022 – PMSC
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2676/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Cecília
CNPJ: 85.997.237/0001-41
Rua João Goetten Sobrinho, 555, Centro, Santa Cecília – SC
Contratada: Multi Máquinas Comércio Varejista de Peças e Equipamentos Agrícolas Ltda.
CNPJ: 34.099.742/0001-38
Av. Rotary, 1067, Bairro Nossa Senhora Aparecida.
Cidade: Curitibanos – SC
Objeto: Aquisição de peças para a manutenção da grade aradora plantadeira da Secretaria de Agricultura.
Valor: R$ 8.872,00 (oito mil oitocentos e oitenta e dois reais).

Santa Cecília, 19 de outubro de 2022.
Alessandra Aparecida Garcia
Prefeita Municipal
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TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022
Publicação Nº 4264439

TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL REFERENTE
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022

O MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 85.997.237/0001-41, com sede na Rua 
João Goetten Sobrinho, nº 555, Centro, na cidade de Santa Cecília-SC, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. ALESSANDRA 
APARECIDA GARCIA, brasileira, fonoaudióloga, portadora da Carteira de Identidade nº 2.667.655 inscrita no CPF sob o nº 848.094.859-00, 
residente e domiciliada na Rua Alceu Allage, 140, Bairro Adolfo Correia da Silva, na cidade de Santa Cecília-SC, de ora em diante neste 
instrumento contratual simplesmente denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.345.650/0001-34, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 305, sala 02, 
Centro, na cidade de Santa Cecília-SC, neste ato por seu representante legal, Sr. ASSIS ALI MOHAMAD, brasileiro, engenheiro civil, portador 
da cédula de identidade nº 8/R 1.754.822 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 538.404.379-20, com endereço profissional na Rua Cabo 
João Maria Teixeira Palhano, nº 722, Centro, na cidade de Santa Cecília-SC, de ora em diante simplesmente denominada CONTRATADA, 
tem justo e acertado entre si, de forma amigável, o que se segue relativamente ao presente Termo de Distrato do Contrato Administrativo 
nº 042/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e 
equipamentos necessários para a revitalização da Praça Francisco Lucas, localizada na Av. Nereu Ramos esquina com a Rua Papa João XXIII, 
decorrente do Processo Licitatório nº 012/2022, Tomada de Preços nº 002/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

As partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo e, na forma do Processo Licitatório que culminou na contratação da empresa 
CONTRATADA através do Contrato Administrativo nº 042/2022, rescindi-lo amigavelmente a partir da data da assinatura do presente termo, 
na forma prevista no art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Único: O presente Termo é firmado em virtude da impossibilidade da continuidade da prestação dos serviços pela CONTRATADA, 
conforme justificativas expostas em seu Requerimento, o qual faz parte integrante do presente Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem ônus de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando ambas 
o direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se pactuou no termo mencionado.

Parágrafo Primeiro: Eventuais pagamentos em favor da CONTRATADA referentes aos serviços efetivamente prestados, serão pagos na forma 
prevista no Edital de Tomada de Preços nº 002/2022 e no Contrato Administrativo nº 042/2022.

Parágrafo Segundo: As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente da presente rescisão contratual, nas esferas cíveis, 
administrativas e criminais.

E, por estarem ajustados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim, juntamente com as testemunhas 
abaixo.

Santa Cecília-SC, 22 de setembro de 2022.

MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA
CONTRATANTE

ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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Santa Rosa de Lima

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 36/2022
Publicação Nº 4263886

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 770E1DABD766546D94466D9B1B95C7053092978B
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SC.
Data, Horário e Local de Abertura: 11 de novembro de 2022, às 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua 10 de Maio, 
nº 80, Centro, Santa Rosa de Lima. A íntegra do Edital e demais informações poderão ser obtidas no horário de expediente, de segunda 
a sexta-feira das 7:00 às 13:00 horas no Prédio Sede da Prefeitura Municipal. Para esclarecimentos de dúvidas fica a disposição dos inte-
ressados o telefone (48) 3654-3000.
e-mail licitacao@santarosadelima.sc.gov.br.
Santa Rosa de Lima, 20 de outubro de 2022.

SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal

RESULTADO DO PREGÃO 33/2022
Publicação Nº 4263893

ASSUNTO: LICITAÇÃO DESERTA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 71/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2022

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA

A LICITAÇÃO DESERTA É A LICITAÇÃO EM QUE NÃO OCORREU O COMPARECIMENTO DE NENHUM LICITANTE INTERESSADO.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima, 20 de outubro de 2022

SALÉSIO WIEMES
Prefeito Municipal

mailto:licitacao@santarosadelima.sc.gov.br
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Santa Rosa do Sul

Prefeitura

ATA DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS TP 089/2022
Publicação Nº 4264300

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL
ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS - 2

DATA: 20/10/2022 - HORA DE INÍCIO: 14:00min
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2022
MODALIDADE: Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia
OBJETO: A presente licitação tem por finalidade selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para 
construção de quadra de esportes no municipio de Santa Rosa do Sul/SC, conforme localização, condições e quantitativos constantes no 
memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto básico.

HABILITADAS:
PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.934.751/0001-97.

Na data e horário supramencionados, na sala de reuniões e licitações, da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, situada na Rua Ferminio 
Pedro Raupp, 400, Centro, em Santa Rosa do Sul, realizou-se o julgamento das propostas de preços das licitantes habilitadas no certame 
licitatório na modalidade de Tomada de Preços. Contando com a presença dos membros da Comissão de Licitações : Edson de Oliveira Bor-
ba, Andreza Melo de Freitas e Mônica Farias da Silva, nomeados pelo decreto nº 108/2021 e alterações, a sessão também foi acompanhada 
pelo Sr. Lucas dos Santos Debus.
Na análise das proposta de preços, o envelope contendo a proposta de preços circulou entre os presentes, para averiguação da inviola-
bilidade, na sequencia o Presidente da Comissão Permanente de Licitação deu prosseguimento aos trabalhos, passando a abertura dos 
envelopes, já devidamente rubricados, contendo a proposta de preços. Após, a proposta de preços circulou entre a comissão de Licitação 
para análise e rubrica.
Sendo assim, restou classificada, uma vez que cumpriram com os requisitos editalícios, resultando na seguinte ordem de classificação final 
da proposta de preços do licitante habilitado:

ORDEM PROPONENTE SEDE DA MPE VALOR R$
1º Lugar PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA REGIONAL 369.999,60

Ficam os interessados cientes do inteiro teor desta ata, para, querendo, apresentar recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, 
ou seja, 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação desta ata no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC).
Nada mais havendo, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se o presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros 
da Comissão e representante da empresa presente.

Registre-se, publique-se, intimem-se.

Edson de Oliveira Borba
Presidente da CPL

Mônica Farias da Silva
Membro da CPL

Andreza Melo de Freitas
Membro da CPL

Lucas dos Santos Debus
Representante PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA
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ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TP 089/2022
Publicação Nº 4264291

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL
ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - 1

DATA: 20/10/2022 - HORA DE INÍCIO: 13h30min
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2022
MODALIDADE: Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia
OBJETO: A presente licitação tem por finalidade selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para 
construção de quadra de esportes no municipio de Santa Rosa do Sul/SC, conforme localização, condições e quantitativos constantes no 
memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto básico.

INTERESSADAS:
PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.934.751/0001-97.

Na data e horário supramencionados, na sala de reuniões e licitações, da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, situada na Rua Ferminio 
Pedro Raupp, 400, Centro, em Santa Rosa do Sul, realizou-se o julgamento da habilitação das proponentes em razão do certame licitatório 
na modalidade de Tomada de Preços. Contando com a presença dos membros da Comissão de Licitações : Edson de Oliveira Borba, Andreza 
Melo de Freitas e Mônica Farias da Silva, nomeados pelo decreto nº 108/2021 e alterações, a sessão também foi acompanhada pelo Sr. 
Lucas dos Santos Debus.

Da análise dos documentos de regularidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, declarações obrigatórias e comprovações como a de 
conhecer o local a ser executada a obra, e considerando as documentações apresentadas pelas empresas, e, atendendo ao princípio da 
legalidade, impessoalidade, interesse público, economicidade e vinculação ao instrumento convocatório, a Comissão de Licitações decide 
pela Habilitação das empresas PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA.

Na sequência o Presidente da Comissão deu prosseguimento aos trabalhos e iniciou-se a análise e julgamento do envelope de proposta de 
preço da empresa habilitada na presente licitação.

Nada mais havendo, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se o presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros 
da Comissão e representante da empresa presente.

Registre-se, publique-se, intimem-se.

Edson de Oliveira Borba
Presidente da CPL

Mônica Farias da Silva
Membro da CPL

Andreza Melo de Freitas
Membro da CPL

Lucas dos Santos Debus
Representante PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA
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Santa Terezinha do Progresso

Prefeitura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP 74/2022
Publicação Nº 4264005

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4CE9B7FE5E61315BAB39E4DF95992A3A6A408A20

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO         

CNPJ:

Avenida Tancredo Neves, 337

C.E.P.:

01.612.847/0001-90

89983-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  74/2022 - PR

108/2022

123/2022

04/10/2022

Folha:  1/2

       O(a)  Prefeita Municipal,  MARCIA DETOFOL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em

vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e

alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME     (562)

6 CASCATA POSSUINDO 200 LED NA COR BRANCO FRIO,

TOMADA MACHO E FÊMEA PARA INTERCONEXÃO DE ATÉ 3

CONJUNTOS, FIXA (NÃO PISCA), POSSUINDO 5 METROS,

220V, COMPRIMENTO DA QUEDA DE 30 A 70CM. - Marca:

Global

Und 32,00  0,0000 48,00    1.536,00

Total do Fornecedor: 1.536,00

VALCIR VIEIRA DA SILVA INSTALADORA ELETRICA     (599)

1 CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS BRANCO FRIO PARA

USO EXTERNO COM FIAÇÃO TRANSPARENTE, LEDS FIXOS

(SEM PISCA), DIÂMETRO DO FIO 2,2MM, TOMADA MACHO E

FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS, EXTENSÃO DE

10 METROS, 220V, POTÊNCIA MINIMA DE 4 WATTS, MEDIDA

DO LED DE 6MM, COMPRIMENTO TOTAL DO LED DE 3CM, IP

65 - Marca: REMANCI

Und 430,00  0,0000 30,00    12.900,00

2 ESTRELA GRANDE 140 LEDS SEQ. COLORIDA - Marca:

GLOBAL

Und 1,00  0,0000 73,00    73,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

123/2022

74/2022-PR

PREGÃO PRESENCIAL

20/10/2022

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  E CORRELATOS 

PARA ILUMINAÇÃO NATALINA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Santa Terezinha do Progresso,   20   de  Outubro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------

MARCIA DETOFOL

PREFEITA MUNICIPAL
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO         

CNPJ:

Avenida Tancredo Neves, 337

C.E.P.:

01.612.847/0001-90

89983-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  74/2022 - PR

108/2022

123/2022

04/10/2022

Folha:  2/2

VALCIR VIEIRA DA SILVA INSTALADORA ELETRICA     (599)

3 MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS 12MM DE DIÂMETRO,

CORTE A CADA METRO, POSSUINDO 30 LEDS POR METRO,

LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS,

POTÊNCIA MINIMA DE 3 WATTS POR METRO, USO INTERNO

E EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO DE 220 VOLTS,

ROLO COM 100 METROS, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, 5

EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE

TERMINAÇÃO, CORES VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO

FRIO E BRANCO QUENTE, A SER DEFINIDO PELO MUNICIPIO

NO ATO DA COMPRA. - Marca: REMANCI

RLO 11,00  0,0000 615,00    6.765,00

4 ABRACADEIRA NYLON NA COR PRETA OU BRANCA, A SER

DEFINIDA NO ATO DA COMPRA, MEDINDO 4,8X380MM

PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: SCHUMACHER

Pct 5,00  0,0000 13,50    67,50

5 LAMPADA LED BULBO 09W 6500K BIV.(10058) - Marca:

MANPLES

Und 55,00  0,0000 4,90    269,50

7 ROLO-CABO PP 2X01,00MM 500V 100MT PT - Marca: CORFIO RLO 2,00  0,0000 250,00    500,00

8 GRAMPO FIXA FIO 2 PREGOS BRANCO CX C/750P - Marca: RI

SAMPIET

Cx 1,00  0,0000 80,00    80,00

9 BUCHA PEROLA C/ANEL CZ 06,00MM C/100 - Marca: SANDALO Pct 5,00  0,0000 12,50    62,50

10 ABRACADEIRA NYLON NA COR PRETA OU BRANCA, A SER

DEFINIDA NO ATO DA COMPRA, MEDINDO 2,5X200MM

PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: SCHUMACHER

Pct 5,00  0,0000 8,50    42,50

11 SOQUETE C/RABICHO BORRACHA ISOLADO E-27 - Marca:

DECORLUX

Und 55,00  0,0000 6,50    357,50

12 GANCHO PITAO 6MM pct c/100. - Marca: STARFER Pct 5,00  0,0000 31,00    155,00

Total do Fornecedor: 21.272,50

Total Geral: 22.808,50

Santa Terezinha do Progresso,   20   de  Outubro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------

MARCIA DETOFOL

PREFEITA MUNICIPAL
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Santo Amaro da Imperatriz

Prefeitura

83-2022 EDITAL CHAMADA PÚBLICA ESTAGIÁRIOS
Publicação Nº 4264433

 EDITAL Nº 83/2022 CHAMADA PÚBLICA PARA ESTAGIÁRIO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E OUTRAS 
LICENCIATURAS A PARTIR DA 2ª FASE

RICARDO LAURO DA COSTA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público pelo presente edital, que realizará CHAMA-
DA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E OUTRAS LICEN-
CIATURAS, embasado no artigo 5º da Lei Complementar nº 60/2009 e Lei Complementar nº186/2017:

Considerando que, a municipalidade através do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2022, realizou cadastro de estagi-
ários visando o preenchimento de vagas para o ano letivo de 2022;

Considerando que, os estagiários foram convocados conforme ítem 17 do Edital 03/2022;

Considerando finalmente, que entre os convocados não há mais candidatos aptos, pelos motivos de abdicação e desistência para as res-
pectivas vagas, conforme Anexo I;

TORNA PÚBLICO aos interessados, respeitando os princípios Constitucionais, em especial o da Impessoalidade, Publicidade e Eficiência e 
Legalidade.

RESOLVE:
Art. 1º. A Secretaria Municipal de Educação procederá a Chamada Pública, para o cargo de estagiário estudante de nível superior dos cursos 
de pedagogia e outras licenciaturas a partir da 2ª fase quando esgotadas as possibilidades de convocação de candidatos aptos a assumirem 
as vagas e quando não existirem classificados no Processo Seletivo 03/2022.

Art. 2º. Mediante Chamada Pública, a Secretaria Municipal de Educação contratará estagiários, com intuito de complementar o quadro de 
auxiliar em turmas de berçário, maternal e educação especial, conforme Anexo I.

Art. 3º. A Chamada Pública será para convocação de estagiários estudantes de nível superior dos cursos de Pedagogia e outras licenciaturas 
que tiverem interesse em assumir vagas disponíveis, respeitando todos os critérios e pré-requisitos previstos no Edital 03/2022.

Art. 4º. A Secretaria Municipal de Educação divulgará o quadro de vagas no site da Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, 
http://www.santoamaro.sc.gov.br/ e a escolha de vagas ocorrerá na data, horário e local especificados no Anexo I.

Art. 5º. Os interessados deverão dirigir-se a Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Santana, nº 5.037, Centro, Santo Amaro 
da Imperatriz, na data e horário indicados no Anexo I, obrigatoriamente munidos dos seguintes documentos pessoais, originais com cópias:
I - Documento de Identificação (Carteira de Identidade Civil ou Profissional, ou CNH) e CPF (se tiver o CPF na carteira de identidade ou CNH, 
é dispensada a fotocópia do mesmo – caso contrário, é obrigatória a fotocópia do CPF);
II - Histórico escolar do curso superior (licenciatura);
III - Comprovante de frequência em curso superior (licenciatura).

Art. 6º. Não será permitida inscrição por procuração.

Art. 7º - Havendo dois ou mais candidatos, serão obedecidos os seguintes critérios para classificação:
1 - Maior média das notas constantes no histórico do curso superior (licenciatura) em que estiver matriculado.
2 - Maior idade.

Art. 8º - Terá preferência de escolha o candidato classificado que esteja matriculado e frequentando o curso de Pedagogia.

Art. 9º. Para firmação do contrato de estágio, os candidatos deverão apresentar os documentos solicitados pelo Setor de Pessoal, no prazo 
máximo de 48 horas. Sendo que a não apresentação dos mesmos em tempo hábil implicará na perda de todos os direitos sobre a vaga 
escolhida.

Parágrafo único – Até a data estipulada como início do contrato, o candidato deverá entregar no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal o 
contrato assinado pela instituição de ensino superior que frequenta. Sendo que a não apresentação do mesmo em tempo hábil implicará na 
perda de todos os direitos sobre a vaga escolhida.

Art. 10º - O presente edital terá validade para o ano letivo de 2022.

Art. 11º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Santo Amaro da Imperatriz, 21 de outubro de 2022.

http://www.santoamaro.sc.gov.br/
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RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO I

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos a ESTAGIÁRIOS ESTUDANTES DE NÍVEL 
SUPERIOR DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E OUTRAS LICENCIATURAS A PARTIR DA 2ª FASE interessados nas VAGAS ABAIXO relacionadas, 
para comparecerem no dia 24 de outubro de 2022, no horário das 09h00min, na Secretaria Municipal de Educação para inscrição e escolha 
de vagas.
Lembramos que os candidatos precisam estar cientes e de acordo com o que dispõe os Editais nº 03/2022 e 83/2022.

UNIDADE ESCOLAR E TURMA TURNO PERÍODO
C.M.E.I Recanto Feliz (Maternal A) Matutino 07/11 a 16/12
E.B.M Judite Adelina Schurhaus (Pré II) EE Matutino 07/11 a 16/12
E.M Sul do Rio Cubatão (Pré-Misto) EE Matutino 07/11 a 16/12
E.B.M Vila Santana (Berçário) Vespertino 07/11 a 16/12
E.B.M Vila Santana (Pré II) EE Vespertino 07/11 a 16/12

Santo Amaro da Imperatriz, 21 de outubro de 2022.

SÔNIA MARIA DE MACEDO
Secretária Municipal de Educação

84-2022 EDITAL CHAMADA PÚBLICA MOTORISTA ACT 2022
Publicação Nº 4264443

EDITAL Nº 84/2022 CHAMADA PÚBLICA PARA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CATEGORIA “D” EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT

RICARDO LAURO DA COSTA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público pelo presente edital, que realizará CHAMA-
DA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CATEGORIA “D”, em Caráter Temporário – ACT.

Considerando que, a municipalidade através do Edital nº 33/2021 REALIZOU PROCESSO SELETIVO, visando o preenchimento de vagas de 
caráter temporário para o ano de 2022;

Considerando que, os candidatos à vaga de MOTORISTA foram convocados conforme item 9.5 do Edital 33/2021;

Considerando finalmente, que para os cargos de MOTORISTA, os convocados não há mais candidatos aptos, pelos motivos de abdicação e 
desistência para as respectivas vagas;

TORNA PÚBLICO aos interessados, respeitando os princípios Constitucionais, em especial o da Impessoalidade, Publicidade, Eficiência e 
Legalidade.

RESOLVE:
Art. 1º. A Secretaria Municipal de Educação procederá a Chamada Pública, para o cargo de MOTORISTA quando esgotadas as possibilidades 
de convocação de candidatos aptos a assumirem as vagas e quando não existirem classificados no Processo Seletivo 33/2021.

Art. 2º. Mediante Chamada Pública, a Secretaria Municipal de Educação contratará MOTORISTA, com intuito de complementar o quadro de 
servidores Públicos Municipais para vagas de motoristas do transporte escolar, conforme Anexo I.

Art. 3º. A Chamada Pública será para convocação de MOTORISTAS que tiverem interesse em assumir vaga disponível, dentro de suas ha-
bilitações, respeitando todos os critérios e pré-requisitos previstos no Edital 33/2021.

Art. 4º. A Secretaria Municipal de Educação divulgará o quadro de vagas no site da Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz 
http://www.santoamaro.sc.gov.br/ e no Diário Oficial dos Municípios e a inscrição e escolha de vagas ocorrerá na data, horários e local 
especificados no Anexo I deste edital.

Art. 5º. Os interessados deverão dirigir-se a Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Santana, nº 5.037, Centro, Santo Amaro 
da Imperatriz, na data e horários indicados no Anexo I, obrigatoriamente munidos dos seguintes documentos pessoais, com cópias:
I - RG;
II - CPF;
III - Carteira nacional de habilitação - CNH categoria “D” ;
IV - Certificado de escolaridade;
V - Curso para Condutores de Veículos de Transporte Escolar;
VI - Certificados de horas de aperfeiçoamento na área de atuação (cursos de capacitação realizados nos anos de 2018 a 2021);

Art. 6º. Não será permitida inscrição por procuração.

http://www.santoamaro.sc.gov.br/
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Art. 7º. Para concorrer a vaga de MOTORISTA apresentar CNH categoria “D”, Curso para Condutores de Veículos de Transporte Escolar e o 
histórico escolar ou uma declaração de escolaridade que comprove a habilitação exigida no Edital 33/2021(Ensino Fundamental incompleto).

Art. 8º. Havendo dois ou mais candidatos habilitados, será dada a preferência aos que tiverem:
1- - Maior número de horas de aperfeiçoamento na área de atuação;
2- - Maior idade.

Art. 9º. O presente edital terá validade para chamamento de vagas conforme anexo I.

Art. 10º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Santo Amaro da Imperatriz, 21 de outubro de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO I

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos interessados nas VAGAS ABAIXO relaciona-
das, para comparecerem a CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA ACT, que acontecerá no dia 24 de outubro de 2022, na 
Secretaria Municipal de Educação (que se encontra localizada na Rua Santana, nº 5.037, Centro, Santo Amaro da Imperatriz) para inscrição 
e escolha de vagas, conforme cronograma abaixo:

- Motorista: 24 de outubro de 2022, às 10h00min:

FUNÇÃO
TURNO

C.H TIPO DE VAGA PERÍODO
M V N

MOTORISTA X 30 Vinculada 03/11 a 20/12

Os candidatos precisam estar cientes e de acordo com o que dispõem os Editais nº 33/2021 e 84/2022.

Santo Amaro da Imperatriz, 21 de outubro de 2022.

Sônia Maria de Macedo
Secretária de Educação

DECRETO N° 7.905
Publicação Nº 4263888

 DECRETO Nº 7.905, de 19 de Outubro de 2022.

NOMEA SERVIDORA

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 
59, XVI, da Lei Orgânica do Município e de acordo com o artigo 11 e seguintes, da Lei Complementar nº 059/09, resolve

NOMEAR :

GISELE ZELANDA LEHMKUHL KRETZER, brasileira, casada, CPF nº 059.xxx.xxx-40 para o cargo efetivo de Professora da Educação Básica – 
Educação Infantil, nível A-III-A, com 40 horas semanais.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 19 de Outubro de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 7.906
Publicação Nº 4263890

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-4300

DECRETO Nº 7.906, de 18 de Outubro de 2022.

RETIFICA O DECRETO Nº 7.888, DE 03/10/2022

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve

R E T I F I C A R :
O Decreto nº 7.888/2022 de nomeação da servidora FABIANA KELLY GALIOTE, onde constou estado civil casada leia-se solteira.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 18 de Outubro de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.969
Publicação Nº 4263891

 PORTARIA Nº 18.969, de 14 de Outubro de 2022.

RESCINDE CONTRATO
DE ESTÁGIOS

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE :
À pedido, rescindir o Contrato de Estágio firmado entre o Município e a estudante LETICIA GONÇALVES KLOSS, a partir de 15/10/2022.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 14 de Outubro de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.970
Publicação Nº 4263892

PORTARIA Nº 18.970, de 14 de Outubro de 2022.
DISPENSA SERVIDORA

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve

D I S P E N S A R :
À pedido, BARBARA LOPES DOMINGUES, brasileira, divorciada, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem atuando na Estratégia da 
Saúde da Família - ESF, com 40 horas semanais, a partir de 15/10/2022.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 14 de Outubro de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 18.971
Publicação Nº 4263894

PORTARIA Nº 18.971, de 14 de Outubro de 2022.
DISPENSA SERVIDORA

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve

D I S P E N S A R :
À pedido, CRISTINA PANNAIN BONHOTE, brasileira, solteira, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem atuando na Estratégia da Saúde 
da Família - ESF, com 40 horas semanais, a partir de 15/10/2022.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 14 de Outubro de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.976
Publicação Nº 4263895

 Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-43PORTARIA Nº 18.976, de 17 de Outubro de 2022.
CONCEDE PROMOÇÃO

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 
309, da Lei Complementar nº 060/09
RESOLVE :

Conceder Promoção Vertical de 5% sobre o valor do vencimento inicial da carreira com efeitos retroativos a 01/09/2022 para os seguintes 
servidores:

Matrícula Nomes
7815 Carlos Renato Loch
7285 Janaina Lurdes Pedro
1497 Leoni Ribeiro
1767 Maura Adriana Fernandes Pereira
3410 Rosiris Lofi da Silva
0210 Silvio Rogerio Folster
3232 Valdomiro Nunes dos Santos

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 17 de Outubro de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.977
Publicação Nº 4263896

 Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-43PORTARIA Nº 18.977, de 17 de Outubro de 2022.
CONCEDE PROMOÇÃO

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 
309, da Lei Complementar nº 060/09
RESOLVE :

Conceder Promoção Vertical de 5% sobre o valor do vencimento inicial da carreira com efeitos retroativos a 01/10/2022 para os seguintes 
servidores:
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Matrícula Nomes
4775 Cristiane Hernandez Crispim
7859 Marcos Antônio Soares
2401 Neide Heinzen

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 17 de Outubro de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.978
Publicação Nº 4263897

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-43PORTARIA Nº 18.978, de 17 de Outubro de 2022.
CONCEDE PROMOÇÃO

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 
310, “ a ” das Leis Complementares nºs 060/09 e 097/2011
RESOLVE :

Conceder Promoção Vertical de 10% sobre o valor do vencimento inicial da carreira com efeitos retroativos a 01/10/2022 para o seguinte 
servidor:

Matrícula Nomes
7859 Marcos Antônio Soares

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 17 de Outubro de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 18.979
Publicação Nº 4263898

PORTARIA Nº 18.979, de 19 de Outubro de 2022.
CONCEDE ADICIONAL DE
REGÊNCIA DE CLASSE

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme de acordo 
com o art. 99 da Lei Complementar nº 059, de 17/12/2009, resolve

CONCEDER :
Adicional de Regência de Classe na ordem de 10% (dez por cento) a:

Matrícula Nome
9822 Gisele Zelanda Lehmkuhl Kretzer

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 19 de Outubro de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 18.983
Publicação Nº 4263900

 Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-PORTARIA Nº 18.983, de 19 de Outubro de 2022.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo como artigo 
128 da Lei Complementar nº 59/2009
RESOLVE :
Conceder licença de 70 (setenta) dias para tratamento de saúde a servidora LILIANE DE PINHO, matrícula nº 7323, ocupante do cargo de 
Professora da Educação Básica, com efeitos retroativos a partir de 09/10/2022 a 17/12/2022.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 19 de Outubro de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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São Bento do Sul

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 297/2022
Publicação Nº 4264527

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 318A53D0AF8BDE8145F5AF0DF73E2F39650925E0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 297/2022

A Secretaria de Educação torna público a homologação do EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 297/2022, tendo como objeto: 
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE OUTU-
BRO A DEZEMBRO DE 2022, para a empresa TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA, totalizando em R$ 57.200,00. Para mais informa-
ções, acesse: saobentodosul.atende.net.

São Bento do Sul, 20 de outubro de 2022

JOSIAS TERRES
Secretário de Educação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 298/2022
Publicação Nº 4264866

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 46457262086413CC85AAD6D58EC41344A50F0FCB
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 298/2022

O Secretário Municipal de Assistência Social público a homologação da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 298/2022, tendo como ob-
jeto: Contratação de Empresa Funerária para Serviço de Auxílio Funeral para famílias carentes referenciadas pelo CRAS da Secretaria de 
Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul conforme Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica 
da Assistência Social - LOAS, Art. 22, Parágrafo 1º e 2º, consolidado pela Lei nº 12.435, de 2011 e regulamentada no município através 
do Decreto nº 1.279 de 16 de fevereiro de 2022, referente à concessão de benefícios eventuais, pelo período de Outubro de 2022 à 16 de 
Fevereiro de 2023, para a empresa HENVIDA ORGANIZAÇÕES LTDA, no valor de R$ 61.206,00. Para mais informações, acesse: saobento-
dosul.atende.net
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2022.

GILMAR LUIS POLLUM
Secretário Municipal de Assistência Social

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 271/2022
Publicação Nº 4263177

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C1DE79883EE6E9FFD40692AFC38572170A4DCC78
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 271/2022

A Prefeitura de São Bento do Sul torna público a homologação do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 271/2022, tendo como objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE NATALEITENS DE FIBRA DE 
VIDRO DE NATAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SEREM UTILIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO 
DO SUL DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL, para a empresa ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET, vencedora dos itens 1, 4, 7, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 25 e 27, totalizando R$ 10.691,90, CENTRAL MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS LTDA, vencedora do 
item 11, totalizando R$ 791,80, COMERCIAL VITÓRIA LTDA – MÊS, vencedora dos itens 3, 9, 14 e 26, totalizando R$ 8.716,10, DELVALLE 
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, vencedora dos itens 28 e 29, totalizando R$ 25.093,40, F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉ-
TRICOS LTDA, vencedora dos itens 5 e 6, totalizando R$ 920,00, INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, vencedora dos itens 8, 10, 12, 
13 e 16, totalizando R$ 1.174,00 e SIMONI INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, vencedora dos itens 23 e 24, totalizando R$ 6.655,00. Para mais 
informações, acesse: saobentodosul.atende.net.

São Bento do Sul, 20 de outubro de 2022.

ANDREA MARISTELA BAUER TAMANINE
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo

http://www.saobentodosul.atende.net/
http://www.saobentodosul.atende.net/
http://www.saobentodosul.atende.net/
http://www.saobentodosul.atende.net/
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 277/2022
Publicação Nº 4264207

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B43F0152045A304E0F133E5365EF3940B72B8A89
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 277/2022

O Secretário Municipal de Educação e o Presidente do Fundo Municipal de Saúde torna público a homologação do EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 277/2022, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL E CONTRA TER-
CEIROS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, para a 
empresa GENTE SEGURADORA S/A totalizando em R$ 4.700,00 vencedora do Lote 1. Para mais informações, acesse: saobentodosul.atende.
net
São Bento do Sul, 20 de Outubro de 2022.

JOSIAS TERRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARCELO MARQUES
PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63506/2021 (REF: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 130/2021, 135/2021 E 146/2021

Publicação Nº 4264223

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63506/2021
(REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021, 135/2021 e 146/2021)

I – RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo instaurado a fim de apurar o efetivo cumprimento do Contrato com a empresa CED DE SOUZA ME, 
inscrita sob o CNPJ n° 22.210.596/0001-97, devido a irregularidades na execução do Pregão nº 130/2021,135/2021 e 146/2021, o qual 
possui como objeto: aquisição de peças para a frota do Município, contrariando as cláusulas do contrato referente a entrega dos materiais/
objetos relativos nos pregões supracitados.
No dia 27 de Agosto de 2021 a empresa foi notificada da abertura do processo administrativo e instada a se defender e requerer o que 
entendesse de direito para exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

II – DA ANÁLISE

A empresa, notificada apresentou manifestação e defesa junto ao processo administrativo, onde alega concordar com a notificação e com a 
aplicação de sanções previstas no edital, fez novas promessas de entrega do material, descumprindo os prazos, novamente, sendo assim, 
aplica-se a penalidade de rescisão Contrato/Ata, devido a inexecução parcial motivo previsto na Lei 8.666/1993, em seu artigo 77 e também 
aplica-se suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, penalidade contida no Inciso 
III do artigo 87 inciso III, do mesmo diploma legal citado:

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regula-
mento.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos;

IV - 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 da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que 
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

http://www.saobentodosul.atende.net/
http://www.saobentodosul.atende.net/
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§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com base nos fatos, DECIDO:

Rescindir os Contratos/Atas e aplicar suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
no período de 1 (um) Ano a contar da data de assinatura da decisão. Sem mais para o momento, reforço que o prazo para a empresa será 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme artigo 109, da Lei 8.666 /93, a contar desta publicação.

É a decisão.
Publique-se.
Registre-se.

São Bento do Sul, 20 de outubro de 2022.
Maykel Roberto Laube
Secretário de Administração

DECRETO N° 1689/2022
Publicação Nº 4264481

 DECRETO Nº 1689, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
2.010.000,00 (dois milhões, dez mil reais).

O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;

Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.486/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 2.010.000,00 (dois milhões, dez mil reais), 
para reforço no exercício financeiro de 2022 das seguintes dotações orçamentárias:

Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 17.001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional programática: 17.001.0010.0301.0017.2107
Atividade: Ações Voltadas à Atenção Básica - Custeio
Elemento de Despesa: 3390180000 - Auxílio financeiro a estudantes
Fonte de Recurso: 01020002 - Receitas e Transferências de Impostos Saúde
Valor: R$ 10.000,00

Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 17.001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional programática: 17.001.0010.0301.0017.2107
Atividade: Ações Voltadas à Atenção Básica - Custeio
Elemento de Despesa: 3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
Fonte de Recurso: 01020002 - Receitas e Transferências de Impostos Saúde
Valor: R$ 200.000,00

Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 17.001
Fundo Municipal de Saúde
Funcional programática: 17.001.0010.0301.0017.2107
Atividade: Ações Voltadas à Atenção Básica - Custeio
Elemento de Despesa: 3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Fonte de Recurso: 01020002 - Receitas e Transferências de Impostos Saúde
Valor: R$ 1.800.000,00

Art. 2º Para dar cobertura aos créditos indicados no artigo anterior será anulada parcialmente a seguinte dotação especificada:

Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 17.001 - Fundo Municipal de Saúde
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Funcional programática: 17.001.0010.0301.0017.2107
Atividade: Ações Voltadas à Atenção Básica - Custeio
Elemento de Despesa: 3191130000 - Obrigações patronais
Fonte de Recurso: 01020002 - Receitas e Transferências de Impostos Saúde
Valor: R$ 2.010.000,00

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

São Bento do Sul, 20 de outubro de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI MARCELO MARQUES
Assessor de Governo Presidente do Fundo Municipal de Saúde

DECRETO N° 1690/2022
Publicação Nº 4264487

 DECRETO Nº 1690, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais).

O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;

Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.486/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para reforço no 
exercício financeiro de 2022 da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria de Educação
Funcional programática: 07.001.0012.0361.0007.2023
Atividade:Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3390370000 - Locação de mão-de-obra
Fonte de Recurso: 01010001 - Receitas e Transferências Impostos - Educação
Valor: R$ 100.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito indicado no artigo anterior será anulada parcialmente a seguinte dotação especificada:

Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria de Educação
Funcional programática: 07.001.0012.0361.0007.2023
Atividade: Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3390390000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 01010001 - Receitas e Transferências Impostos - Educação
Valor: R$ 100.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI   MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Assessor de Governo   Secretário Municipal de Finanças
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DECRETO N° 1691/2022
Publicação Nº 4264493

 DECRETO Nº 1691, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em superávit financeiro no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil reais).

O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;

Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.486/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em superávit financeiro, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
para reforço no exercício financeiro de 2022 da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 05.001 - Administração Geral
Funcional programática: 05.001.0004.0122.0005.2008
Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 3191130000 - Obrigações patronais
Fonte de Recurso: 03000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 400.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito indicado no artigo anterior será utilizado recurso proveniente do superávit financeiro apurado no Ba-
lanço Patrimonial – Anexo 14, na especificação de recursos 00 – Recursos Ordinários, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
nos termos do inciso I, do § 1º e § 2º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças

DECRETO N° 1692/2022
Publicação Nº 4264498

 DECRETO Nº 1692, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais).

O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;

Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.486/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para reforço 
no exercício financeiro de 2022 da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade Orçamentária: 13.003 - Fundo M. Desenvolvimento Agrário e Abastecimento
Funcional programática: 13.003.0020.0606.0013.4017
Atividade: Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário
Elemento de Despesa: 3390320000 - Material de distribuição gratuita
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 50.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito indicado no artigo anterior será anulada parcialmente a seguinte dotação especificada:

Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade Orçamentária: 13.001 - Agricultura
Funcional programática: 13.001.0020.0122.0013.2017
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Atividade: Gestão do Departamento de Agricultura
Elemento de Despesa: 3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 50.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Assessor de Governo Secretário Municipal de Finanças

DECRETO N° 1693/2022
Publicação Nº 4264502

DECRETO Nº 1693, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
HOMOLOGA AS RESOLUÇÕES Nº 012/2022, Nº 013/2022 E Nº 014/2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei n° 60/2001,

RESOLVE:
Art. 1º Ficam homologadas as Resoluções nº 012, de 1° de outubro de 2022, n° 013 e n° 014, datadas de 11 de outubro de 2022, do Con-
selho Municipal de Saúde, parte integrante do presente.

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

São Bento do Sul, 20 de outubro de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PATRICK VICENTE
Assessor de Gabinete

PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO n.º 012/2022

São Bento do Sul, 01 de outubro de 2022
Dispõe sobre a Aprovação da Construção de Unidade de Pronto Atendimento no Município de São Bento do Sul

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 
e pela Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990,

RESOLVE:
Art.1° Aprovar a Construção de Unidade de Pronto Atendimento no Município de São Bento do Sul

MARCELO MARQUES
Presidente
Conselho Municipal de Saúde de São Bento do Sul

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO n.º. 013/2022

São Bento do Sul, 11 de outubro de 2022
Dispõe sobre a Aprovação das alterações do protocolo de Análogos de Insulina de São Bento do Sul.
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O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 
e pela Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990,

RESOLVE:
Art.1° Aprovar as alterações do protocolo de Análogos de Insulina de São Bento do Sul.

MARCELO MARQUES
Presidente
Conselho Municipal de Saúde de São Bento do Sul

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO n.º. 014/2022

São Bento do Sul, 11 de outubro de 2022
Dispõe sobre a Aprovação da Solicitação de Habilitação para Alta Complexidade em Nutrição Enteral e Parenteral do Hospital e Maternidade 
Sagrada Família

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 
e pela Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990,

RESOLVE:
Art.1° Aprovar a solicitação de Habilitação para Alta Complexidade em Nutrição Enteral e Parenteral do Hospital e Maternidade Sagrada 
Família.

MARCELO MARQUES
Presidente
Conselho Municipal de Saúde de São Bento do Sul

ERRATA N° 1684/2022
Publicação Nº 4264478

ERRATA:
Na publicação do Decreto n° 1684, de 18 de outubro de 2022, na Edição nº 4010, página 1593, de 19 de outubro de 2022, do Diário Ofi-
cial dos Municípios, no local que se lê “QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA”. leia-se “QUE 
NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA”.
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São Bernardino

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LIC. 105/2022
Publicação Nº 4264029

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO                       

CNPJ:

RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01.612.812/0001-50

89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  16/2022 - TP

105/2022

105/2022

15/09/2022

Folha:  1/2

       O(a)  Prefeito Municipal,   DALVIR LUIZ LUDWIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

105/2022
16/2022-TP
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
20/10/2022
20/10/2022
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA CREDENCIADA JUNTO A CELESC PARA EXECUÇÃO DE PROJETO  DE SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  NO PROLONGAMENTO NA RUA FRANCISCO XAVIER PARA A PONTE 
DE ACESSO A CIDADE, CENTRO CONFORME SOLICITAÇÃO JUNTO A CELESC  N. 470501.

Sequência: 1

 Qtdade  Preço Unitário
(em Reais R$)

 Total do Item Unid.  Descto (%)

L E Z COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA     (5442)

1 ALCA PREF DISTR CB CA/CAA 2 AWG - Marca: PLP PC 4 - 11,40    45,60

2 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO - Marca: OLIVO
FERRAGENS

PC 4 - 35,00    140,00

3 ARRUELA QUAD.LISA PARAF. D18X38X38X3MM - Marca: OLIVO
FERRAGENS

PC 8 - 1,90    15,20

4 BRAÇO ESPECIAL IP D49X3000MM - Marca: OLIVO
FERRAGENS

PC 2 - 305,90    611,80

5 BRACADEIRA PLASTICA - Marca: FRONTEC PC 100 - 1,20    120,00

6 CABO AL. ISOLADO MULTIPLEX. 0,61KV 3X1X50+35mm - Marca:
NEXAS

M  70 - 35,40    2.478,00

7 CABO COBRE ISOL EXTRA-FLEX 25MM² 750V - Marca: CORFIO M  1 - 40,00    40,00

8 CABO COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25MM - Marca: CORFIO M  15 - 30,55    458,25

9 CONECTOR DE PERF. 16X70 - 1,5X10MM - Marca: INTELLI PC 8 - 13,69    109,52

10 CONECTOR DE PERF. 50X120 - 50X120MM - Marca: INTELLI PC 4 - 25,44    101,76

11 CONECTOR CUNHA AL CB 1/0-4 CB 2 AWG - Marca: INTELLI PC 18 - 13,80    248,40

12 CONECTOR CUNHA TIPO 1 - Marca: INTELLI PC 4 - 13,69    54,76

13 CONECTOR CUNHA TIPO 2 - Marca: INTELLI PC 8 - 13,69    109,52

14 CONECTOR PARA HASTE TERRA - Marca: INTELLI PC 5 - 23,99    119,95

15 CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSÃO MULTIPLEX - Marca:
VICENTINOS

PC 2 - 80,34    160,68

16 ESTRIBO P/ ESPAÇADOR - Marca: VICENTINOS PC 2 - 16,60    33,20

17 FIO ALUMÍNIO NU RECOZ. 4AWG - Marca: BRASCOPER KG 0,1 - 64,00    6,40

18 FIO COBRE ISOL. PRETO 1,5MM 750V - Marca: CORFIO M  8 - 2,40    19,20

19 FITA ISOLANTE ADESIVA 20M - Marca: MANPLEX PC 1 - 9,90    9,90

20 FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO - Marca: ENERBRAS PC 1 - 44,50    44,50

São Bernardino,   20   de  Outubro   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO                       

CNPJ:

RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01.612.812/0001-50

89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  16/2022 - TP

105/2022

105/2022

15/09/2022

Folha:  2/2

L E Z COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA     (5442)

21 FITA ALUMÍNIO PROTEÇÃO 1X10MM - Marca: CONDUSPAR KG 0,05 - 64,00    3,20

22 HASTE TERRA AÇO+CU D13MM 2400MM - Marca: INTELLI PC 5 - 79,00    395,00

23 LUMINÁRIA LED 150W - Marca: ZAGONEL PC 2 - 1.265,00    2.530,00

24 OLHAL PARAFUSO 5000DAN 16MM - Marca: OLIVO
FERRAGENS

PC 2 - 20,00    40,00

25 PARAFUSO CAB. ABAULADA D16X45MM - Marca: OLIVO
FERRAGENS

PC 4 - 5,15    20,60

26 PARAFUSO CAB. ABAULADA D16X70MM - Marca: OLIVO
FERRAGENS

PC 4 - 7,00    28,00

27 PARAFUSO CAB. QUAD. D16X350MM - Marca: OLIVO
FERRAGENS

PC 8 - 20,00    160,00

28 POSTE CONC. CIRCULAR 10M 300dAN - Marca: ARTELAJE PC 2 - 1.770,00    3.540,00

29 RELÉ FOTOELÉTRICO NF 5A 220V BASE 10A - Marca:
EXATRON

PC 2 - 41,00    82,00

30 SAPATILHA CABO DE AÇO ATE 9,5MM - Marca: OLIVO
FERRAGENS

PC 4 - 7,00    28,00

31 HORAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Marca:
INSTALTEC

HR 89,79 - 64,00    5.746,56

Total do Fornecedor: 17.500,00

Total Geral: 17.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.033.4.4.90.00.00.00.00.00 (114)  Saldo: 17.540,00

São Bernardino,   20   de  Outubro   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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São Carlos

Prefeitura

CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 004/2022
Publicação Nº 4264517

CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO MUNICIPAL Nº. 04/2022

O Prefeito do Município de São Carlos - SC, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, 
as Legislações Estadual e Municipal em vigor e considerando a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo realizado através do 
Edital nº 004/2022, vem por meio desta, CONVOCAR OS(AS) CANDIDATOS(AS) NOS CARGOS A SEGUIR:

CANDIDATO CARGO

DORACI BRUTSCHER WISKOW AUXILIAR DE DENTISTA
ALEXANDRO FISTAROL MOTORISTA
JEFERSON TIAGO BETTU MOTORISTA

Os convocados(as) deverão comparecer no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de publicação desta convocação, no Departamento 
de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São Carlos, sito na Rua Demétrio Lorenz, 747, centro, para apresentação, entrega dos documentos 
constantes do edital do concurso e agendamento de exames de saúde pré-admissionais, tudo em conformidade do edital de abertura do 
processo seletivo municipal.

São Carlos – SC, 20 de Outubro de 2022.

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito
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São Cristóvão do Sul

Prefeitura

165/2022
Publicação Nº 4264053

LEI COMPLEMENTAR Nº 165/2022

"ALTERA DISPOSITIVOS E ANEXOS DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 33/2007 E 90/2011 PARA CRIAR O CARGO DE TÉCNICO EM SEGU-
RANÇA DO TRABALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ILSE AMÉLIA LEOBET, Prefeita do Município de São Cristóvão do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar o cargo de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, sendo uma vaga de provimento efetivo, código 1.1.19, para atender às necessidades do Município, mantendo-se as demais 
disposições da Lei Complementar 33/2007, cujo "Anexo I" - "Quadro II"- "Grupo II", Anexo VI - Quadro II – Grupo II e Anexo VI – Quadro 
IV, passarão a figurar com os seguintes acréscimos:

LEI COMPLEMENTAR 33/2007

ANEXO I
QUADRO II

GRUPO II: ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – AOAG.
GRUPO Nominata do Cargo Habilitação Profissional Código Vagas Vencimento (R$)

II Técnico em Segurança 
do Trabalho – 40 horas

Portador de Certifica-
do de Conclusão de 
Ensino Médio, Curso 
Técnico em Segurança 
do Trabalho e registro 
no órgão fiscalizador da 
profissão

1.1.19 01 2.850,00

ANEXO VI
QUADRO II

GRUPO II – ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AOAG.

Quantidade Total Cargo Código Vencimentos
Inicial em Reais

01 Técnico em Segurança do Trabalho 1.1.19 R$ 2.850,00

ANEXO VI
QUADRO IV

VENCIMENTOS PARA JORNADA DE TRABALHO FIXADA
JORNADA MENOR, IMPLICA DIFERENCIAÇÃO PROPORCIONAL PARA MENOS
VENCIMENTOS FIXADOS EM R$

Parágrafo único – Fica incluído no Anexo VII da Lei Complementar n° 33/2007, as atribuições do cargo de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, código do cargo 1.1.19, criado pelo art. 1º da presente Lei, conforme o 
Anexo I desta.

Art. 2º Fica alterada a Lei Complementar 90/2011, passando a vigorar com as alterações em anexo que passam a integrar a referida Lei, no 
que se refere as atribuições e demais descrições do cargo de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 40 HORAS.

Art. 3º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contrair despesas necessárias para a execução da presente lei.

Art. 4º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias previstas e consignadas no 
orçamento em vigor, ou pela abertura de créditos que forem autorizados pelo Poder Legislativo Municipal, e ainda dos orçamentos futuros.

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

São Cristóvão do Sul, SC, 19 de outubro de 2022.
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ILSE AMELIA LEOBET
Prefeita Municipal

Publicada a presente lei, aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois na portaria da prefeitura.

VALMIR DA LEVE RODRIGUES
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças

ANEXO I

LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2007 - ANEXO VII
ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

TÍTULO
Código: 1.1.19 DO CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 40 HORAS

NÍVEL DE FORMAÇÃO
Técnico

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Supervisionar as atividades de trabalho ligadas a segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo 
os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente.

DESCRIÇÃO DETALHADA
Elaborar e manter atualizados os seguintes laudos: LTCAT (NR15); Ergonômico (NR17); PCMSO (NR 07); PPRA (NR 09); Colaborar na ela-
boração de Termo de Referência para licitação de empresas, para fornecimento de laudos (LTCAT, Ergonômico, PCMSO, PPRA); Acompanhar 
os trabalhos de empresas contratadas para elaboração de Laudos Técnicos (LTCAT, Ergonômico, PCMSO, PPRA);Fazer controle sobre forne-
cimento e utilização adequada de EPI - Equipamentos de Proteção Individual; Atuar como o principal facilitador e organizador dos trabalhos 
da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e do SESMT -
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho; Elaboração e implantação do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) visando à melhoria contínua das condições da exposição 
dos trabalhadores por meio de ações multidisciplinares e sistematizadas; Informar o chefe do Executivo e o Diretor de Recursos Humanos, 
através de parecer técnico, sobre os riscos exigentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e 
neutralização; Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; Analisar os 
métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presen-
ça de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; Executar os procedimentos de segurança e 
higiene do trabalho e avaliar os resultantes alcançados, adequando-os estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista 
em uma planificação, beneficiando o trabalhador; Executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho nos ambientes de trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como suge-
rindo constante atualização dos mesmos estabelecendo procedimentos a serem seguidos; Promover debates, encontros, campanhas, semi-
nários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas 
de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Executar 
as normas de segurança referentes a projetos de construção, aplicação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das 
medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros; Encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, 
documentação, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para 
conhecimento e auto desenvolvimento do trabalhador; Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recur-
sos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e 
especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho; Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao 
tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para a vida; Orientar as 
atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho, previstos na legislação 
ou constantes em contratos de prestação de serviço; Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e 
técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos 
de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores; Levantar 
e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para 
ajustes das ações prevencionistas, normas regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e Indi-
vidual; Articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamento técnico 
de riscos das áreas e atividades, para subsidiar a adoção de medidas de prevenção pessoal dos funcionários; Informar os trabalhadores e o 
empregador sobre as atividades insalubre, perigosas e penosas existentes, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de 
eliminação ou neutralização dos mesmos, bem como o uso correto e adequado
dos EPI´s; Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer
técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; Sugerir eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes. Articular-se e colaborar com os órgãos e entidades liga-
dos à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do Trabalho; Participar de seminários, treinamento, congressos e cursos 
visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional; Executar demais atividades correlatas e/ou designadas pelo superior.
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2075/2022
Publicação Nº 4264060

DECRETO Nº 2075/2022

“DECLARA BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, APROVA AVALIAÇÃO, DESTINA PARA A VENDA POR LEILÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ILSE AMÉLIA LEOBET, Prefeita Municipal de São Cristóvão do Sul, no uso de suas atribuições legais previstas, conferidas pelo artigo 79, 
inciso IX, da Lei Orgânica do Município de São Cristóvão do Sul, conforme Lei Municipal n° 536/2009 e Decreto nº 1874/2021,

DECRETA:
Art. 1º - Ficam declarados INSERVÍVEIS os bens móveis do patrimônio público municipal, sendo os mesmos avaliados pelo Leiloeiro Rafael 
Ceretta Alegranzzi – Leiloeiro Oficial do Estado de Santa Catarina, matrícula Jucesc nº 418, escolhido pelo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
46/2022, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2022 (ata em anexo), através de Laudo aprovado pela Comissão Especial de Avaliação de 
Bens Móveis e Imóveis do município de São Cristóvão do Sul (em anexo), separados por lotes, conforme segue:

LOTE 01 – SUCATAS DIVERSAS – ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E OUTROS.
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: SUCATA
LANCE INICIAL PARA LEILÃO: R$ 500,00 (quinhentos reais);

LOTE 02 – ESPALHADOR DE CALCÁRIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: PRECÁRIO
LANCE INICIAL PARA LEILÃO: R$ 1.000,00 (um mil reais);

LOTE 03 – FIAT SIENA FIRE FLEX 2008/COR BRANCA/PLACA MEF2143
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: REGULAR
LANCE INICIAL PARA LEILÃO: R$ 10.000,00 (dez mil reais);

LOTE 04 – ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE W8 2004/145 CV/32 PASSAGEIROS / PLACA MDA0015
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: PRECÁRIO
LANCE INICIAL PARA LEILÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

LOTE 05 – RENAULT MASTER 2010/09 PASSAGEIROS/COR CINZA/SEM MOTOR/PLACA MIC3837
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: SUCATA
LANCE INICIAL PARA LEILÃO: R$ 7.000,00 (sete mil reais);

LOTE 06 – RENAULT KANGOO AMB 2012/PLACA MKL8323
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: REGULAR
LANCE INICIAL PARA LEILÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

LOTE 07 – ÔNIBUS VOLKSBUS 15-90 VW 2008/2009 PLACA MFZ0966 ESTADO DE CONSERVAÇÃO: REGULAR
LANCE INICIAL PARA LEILÃO: R$ 40.000,00.

Art. 2° - Ficam homologados os valores dos lotes supracitados, devendo ser encaminhado a comissão de licitação para que proceda através 
de leilão público a venda dos referidos bens, observando os valores mínimos fixados.

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

São Cristóvão do Sul, 19 de outubro de 2022.

ILSE AMÉLIA LEOBET
Prefeita Municipal

Publicado o presente decreto, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, no Mural Público situado na Portaria 
da Prefeitura.

VALMIR DA LEVE RODRIGUES
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças
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São Francisco do Sul

Prefeitura

DECRETO Nº 4.065/2022
Publicação Nº 4263764

DECRETO Nº 4.065, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, DE ACORDO COM A LEI N° 2.589 DE 14 DE OUTUBRO 
DE 2022.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso VI, da Lei Orgânica do 
Município, e em conformidade com a Lei nº 2.589, de 14 de outubro de 2022,

Art. 1º Fica incluído no orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do corrente exercício, o vínculo 01390200 - Fundo 
especial de petróleo- lei 9.478/97, no seguinte Projeto Atividade:

18 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
001 - Gerência Administrativo Financeiro
2095 - Manutenção da Frota da Secretaria Obras
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97

Art. 2º Fica aberto o crédito adicional especial, no valor de R$ 241.096,00 (Duzentos e quarenta e um mil e quarenta e seis reais), ao orça-
mento do corrente exercício, de conformidade com a Lei Municipal nº 2.486, de 21 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento para 
o exercício de 2022, combinado com o inciso II § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na seguinte dotação 
orçamentária:

18 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
001 - Gerência Administrativo Financeiro
2095 - Manutenção da Frota da Secretaria Obras
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97 R$ 241.096,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 241.096,00

Art. 3º Os recursos necessários à execução do artigo anterior, ocorrerão por conta do provável excesso de arrecadação da receita - 
4171802410100000000 - Cota-parte royalties pelo excedente da produção do petróleo - lei nº 9.478/97, artigo 49, i e ii - principal – com 
a fonte de recursos 01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97, conforme relatório de arrecadação da receita, parte integrante 
desta Lei.

Art. 4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias passa a incorporar as alterações deste Decreto, em conformidade com o Art. 3º, da Lei 2.448, de 
04 de outubro de 2021.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamen-
tárias para compatibilizá-la com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

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

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul – SC, 20 de outubro de 2022.

GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO

Publicado em ___/___/______. Edição DOM nº ______.

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 4.066/2022
Publicação Nº 4263769

DECRETO Nº 4.066, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 2.590 DE 14 DE OU-
TUBRO DE 2022.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso VI, da Lei Orgânica do 
Município, e em conformidade com a Lei nº 2.590, de 14 de outubro de 2022,

DECRETA:
Art. 1º Fica incluído no orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do corrente exercício, a fonte de recurso - 01390200 
- Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97, no seguinte Projeto Atividade:

18 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
002 - Diretoria de Serviços Públicos
1030 - Reforma e Ampliação da Rede de Iluminação Pública
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97

Art. 2º Fica aberto o crédito adicional suplementar, no valor de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), ao orçamento do corrente exercício, 
de conformidade com a Lei Municipal nº 2.486, de 21 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento para o exercício de 2022, combinado 
com o inciso III § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na seguinte dotação orçamentária:

18 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
002 - Diretoria de Serviços Públicos
1030 - Reforma e Ampliação da Rede de Iluminação Pública
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97 R$ 700.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 700.000,00

Art. 3º Os recursos necessários à execução do artigo anterior, ocorrerão por conta da anulação parcial da seguinte dotação:

17 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
002 - Gerência Ambiental
2089 - Manutenção dos Serviços de Coleta e Transbordo dos Resíduos Domiciliares
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97 R$ 700.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R$ 700.000,00

Art.4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias passa a incorporar as alterações deste Decreto, em conformidade com o Art. 3º, da Lei 2.448, de 
04 de outubro de 2021.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamen-
tárias para compatibilizá-la com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

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

Art.6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul – SC, 20 de outubro de 2022.

GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO

Publicado em ___/___/______. Edição DOM nº ______.

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 4.067/2022
Publicação Nº 4263772

DECRETO Nº 4.067, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 2.591 DE 14 DE OU-
TUBRO DE 2022.

Prefeito O Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso VI, da Lei Orgânica do 
Município, e em conformidade com a Lei nº 2.591, de 14 de outubro de 2022,

Art. 1º Fica incluído no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, o vínculo de recurso 01670000 - Assistência sist.único - SUS/estado, na 
seguinte dotação orçamentária:

25 - Fundo Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
2126 - Manutenção e custeio do pronto atendimento UPA 24HS e Hospital Nossa Senhora da Graça
300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3335000000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01670000 - Assistência sist.único - sus/estado

Art. 2º Fica aberto o crédito adicional suplementar, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), ao orçamento do corrente exercício, de 
conformidade com a Lei Municipal nº 2.486, de 21 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento para o exercício de 2022, combinado 
com o inciso III § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na seguinte dotação orçamentária:

25 - Fundo Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
2126 - Manutenção e custeio do pronto atendimento UPA 24HS e Hospital Nossa Senhora da Graça
300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3335000000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01670000 - Assistência sist.único - SUS/estado R$ 50.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 50.000,00

Art. 3º Os recursos necessários à execução do artigo anterior, ocorrerão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

25 - Fundo Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
2122 - Saúde Bucal
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
01670500 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado Saúde Bucal R$ 50.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R$ 50.000,00

Art. 4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias passa a incorporar as alterações deste Decreto, em conformidade com o Art. 3º, da Lei 2.448, de 
04 de outubro de 2021.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamen-
tárias para compatibilizá-la com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

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

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul – SC, 20 de outubro de 2022.

GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO

Publicado em ___/___/______. Edição DOM nº ______.

Prefeito Municipal
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 22-2022 - VOU COMUNICAÇÕES
Publicação Nº 4265715

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2022

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de links de internet banda larga, com velocidade do Link Dedicado de 300MB download 
e Upload, ip fixo/32 e acrescido um Link de 500MB download e 300MB Upload para disponibilidade via WIFI para a Câmara de Vereadores 
de São Francisco do Sul.
EXECUTOR: VOU COMUNICAÇÕES EIRELI - CNPJ: nº 30.844.083/0001-66
BASE LEGAL: Licitação dispensável com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
PREÇO: R$ 16.788,00 (dezesseis mil setecentos e oitenta e oito reais), sendo R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais) mensais 
pelo período de 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO: 1000-1001-2001-33904099-10000

SÃO FRANCISCO DO SUL(SC), 20/10/2022.

RANGEL ALEXANDRE FRIOLIN
Presidente da Mesa

EDITAL 52 - CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES
Publicação Nº 4263456

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Barão do Rio Branco, 217- Centro - CEP: 89240-000
São Francisco do Sul- SC - Fone: 3471-2265

EDITAL Nº52/2022
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 005/2021

Candidato (s) classificado (s) dentro do número de vagas oferecidas e critérios estabelecidos pelo Processo Seletivo n°005/2021, devem 
se apresentar no dia 21 outubro de 2022, conforme horário e data descrito no MULTIUSO sito a Rua Barão do Rio Branco, 217 – Centro, 
munidos de identidade, comprovante de vacinação COVID-19 e dos títulos que comprovem sua graduação. O processo iniciará conforme o 
horário descrito abaixo, obedecendo a classificação numérica do processo seletivo. Os candidatos já classificados e que assumiram vaga em 
outra disciplina, desconsiderar essa convocação.

Professor Educação Especial – ( 21/10/2022) – 10:00 – 01 vaga 20 horas matutino

Candidatos classificados Habilitados
6 NATHÁLIA REGINA BORBA LEDOUX
15 JUCINETE TEREZINHA LEITE DA SILVA
20 ELISETE LOURENÇO DE PAULA WEBER

Candidatos classificados não Habilitados
07 KENIA APARECIDA DOS SANTOS GIOVANELLA
22 FERNANDA REGINA EMIDIO LEÃO
24 EVERTON RODRIGO PASSOS
63 MARINES CECILIA DE OLIVEIRA MELLO
71 CAROLINE AGNES SANTOS
72 SABRINA FERREIRA PINTO KOPSCH
78 MERIDEY PEDROSO DA SILVA
82 ANDRESSA SIBELLI MINUZZO MENDES
83 ALIANE SIMEIA DA ROSA DE AMORIM GIESELER
85 JOICE JUNKES DA SILVA
86 SUELLENN CRISTINA ZGODA
93 CARLOS CESAR MARTINS
96 ROSELU REIS BATISTA
97 MILENA RODRIGUES XAVIER
98 ANA CAROLINA LUIZ MARQUARDT
102 SILVIA SANTOS DE OLIVEIRA
104 ALINE TRUPPEL FRANÇA
105 PAMELA PURCINO
106 EVILLIM CAROLINE MIRANDA LUIZ
107 DAYZA RODRIGUES
109 ANA CLAUDIA SPECK DE SOUZA
111 SILVANA SALETE PORTELA
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113 GRAZIELA ROCHA DA SILVA
114 FERNANDA DE OLIVEIRA MIRANDA
121 ARIANA WESSLER
123 JOSELI DE OLIVEIRA SANTOS CLARA
124 NATASHA CARINE DOHOPIATI
125 MAGDA SILVA DE OLIVEIRA
126 PATRICIA DE SOUZA COSTA
127 RITA DE CASSIA MELO
128 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
129 MONIQUE ISABELLE DOS SANTOS ROCHA
132 RAFAELLA MARIA DOS SANTOS VALENTIM
134 SCHEILA ROCHA MARTINS
135 ANGELINE DA CUNHA DOS SANTOS
136 NEUSA VIEIRA
137 ZENAIDE ALVES DE MEIRA
138 LILIAN CRISTINA DE FRANÇA OLIVEIRA
139 LUCIANA BEATRIZ DA SILVA SILVEIRA
140 MAYARA CRISTINA DOS PASSOS

São Francisco do Sul, 20 de outubro de 2022.

Secretário Municipal de Educação
Rodrigo Graf

LEI Nº 2.590, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263564

LEI Nº 2.590, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de São Francisco do Sul aprovou, 
e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do corrente 
exercício, a fonte de recurso - 01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97, no seguinte Projeto Atividade:

18 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
002 - Diretoria de Serviços Públicos
1030 - Reforma e Ampliação da Rede de Iluminação Pública
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no valor de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), 
ao orçamento do corrente exercício, de conformidade com a Lei Municipal nº 2.486, de 21 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento 
para o exercício de 2022, combinado com o inciso III § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na seguinte dotação 
orçamentária:

18 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
002 - Diretoria de Serviços Públicos
1030 - Reforma e Ampliação da Rede de Iluminação Pública
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações diretas
01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97 R$ 700.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 700.000,00

Art. 3º Os recursos necessários à execução do artigo anterior, ocorrerão por conta da anulação parcial da seguinte dotação:

17 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
002 - Gerência Ambiental
2089 - Manutenção dos Serviços de Coleta e Transbordo dos Resíduos Domiciliares
3300000000000000000 - Despesas correntes
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3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97 R$ 700.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R$ 700.000,00

Art.4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias passam a incorporar as alterações desta Lei, em conformidade com o Art. 3º, da Lei 2.448, de 04 
de outubro de 2021.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamen-
tárias para compatibilizá-la com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art.5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art.6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul – SC, 14 de outubro de 2022.

GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO

Publicado em ___/___/______. Edição DOM nº ______.

Prefeito Municipal

LEI Nº 2.591, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263565

LEI Nº 2.591, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de São Francisco do Sul aprovou, 
e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, o vínculo de recurso 01670000 - 
Assistência sist.único - sus/estado, na seguinte dotação orçamentária:

25 - Fundo Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
2126 - Manutenção e custeio do pronto atendimento UPA 24HS e Hospital Nossa Senhora da Graça
300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3335000000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01670000 - Assistência sist.único - sus/estado

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), 
ao orçamento do corrente exercício, de conformidade com a Lei Municipal nº 2.486, de 21 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento 
para o exercício de 2022, combinado com o inciso III § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na seguinte dotação 
orçamentária:

25 - Fundo Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
2126 - Manutenção e custeio do pronto atendimento UPA 24HS e Hospital Nossa Senhora da Graça
300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3335000000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01670000 - Assistência sist.único - sus/estado R$ 50.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 50.000,00

Art. 3º Os recursos necessários à execução do artigo anterior, ocorrerão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

25 - Fundo Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
2122 - Saúde Bucal
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
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3339000000000000000 - Aplicações diretas
01670500 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/EstadoSaúde Bucal R$ 50.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R$ 50.000,00

Art. 4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias passam a incorporar as alterações desta Lei, em conformidade com o Art. 3º, da Lei 2.448, de 04 
de outubro de 2021.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamen-
tárias para compatibilizá-la com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul – SC, 14 de outubro de 2022.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO

Publicado em ___/___/______. Edição DOM nº ______.

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.141/2022
Publicação Nº 4263776

PORTARIA nº 18.141, de 20 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos VI e IX, da Lei Orgânica 
do Município, e considerando as informações da Comunicação Interna nº 26, de 15 de fevereiro de 2022, da Gestão Municipal de Convênios;

RESOLVE:
Art. 1º Determinar à Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, a Instauração de Processo de Tomada de Contas Especial, a fim 
de apurar fatos de eventual dano ao erário, apurando a responsabilidade, quantificar dano (caso houver), e obter o ressarcimento (caso 
configurada a responsabilidade subjetiva) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em caso de constatação de irregularidades nos pagamen-
tos realizados para a empresa ARKA Empreendimentos Ltda., no contrato 022/2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Francisco do Sul - SC, 20 de outubro de 2022.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Publicada em  _____/_____/_______. Edição DOM nº _________.

PORTARIA Nº 18.142/2022
Publicação Nº 4263781

PORTARIA nº 18.142, de 20 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos VI e IX, da Lei Orgâ-
nica do Município, e considerando as informações da Comunicação Interna nº 25, de 22 de fevereiro de 2022, da Secretaria Municipal de 
Finanças;

RESOLVE:
Art. 1º Determinar à Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, a Instauração de Processo de Tomada de Contas Especial, a fim 
de apurar fatos de dano ao erário, apurando a responsabilidade, quantificar dano e obter o ressarcimento (caso configurada a responsabi-
lidade subjetiva) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em caso de constatação de irregularidades nos pagamentos em atraso realizados 
para a empresa AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 03.094.629/0001-36, por meio de processos judiciais.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Francisco do Sul - SC, 20 de outubro de 2022.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Publicada em  _____/_____/_______. Edição DOM nº _________.
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PORTARIA Nº 18.143/2022
Publicação Nº 4263783

PORTARIA nº 18.143, de 20 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos VI e IX, da Lei Orgâ-
nica do Município, e considerando as informações da Comunicação Interna nº 26, de 22 de fevereiro de 2022, da Secretaria Municipal de 
Finanças;

RESOLVE:
Art. 1º Determinar à Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, a Instauração de Processo de Tomada de Contas Especial, a fim 
de apurar fatos de dano ao erário, apurando a responsabilidade, quantificar dano e obter o ressarcimento (caso configurada a responsabi-
lidade subjetiva) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em caso de constatação de irregularidades nos pagamentos em atraso realizados 
para a empresa LUDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 04.641.848/0001-50, por meio de processos judiciais.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Francisco do Sul - SC, 20 de outubro de 2022.

GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Publicada em  _____/_____/_______. Edição DOM nº _________.

PORTARIA Nº 18.154/2022
Publicação Nº 4263786

PORTARIA nº 18.154, de 20 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos VI e IX, da Lei Orgânica 
do Município, e de acordo com a Lei nº 2.109, de 04 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a Estrutura e Modernização Administrativa do 
Poder Executivo Municipal de São Francisco do Sul e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear GUSTAVO VALDRIGHI ZANATTO CRESPILHO, brasileiro, residente e domiciliado neste Município, inscrita no CPF sob o nº 
130.342.539-40, para exercer o cargo em comissão de Assessor II de Divisão do PREMIR, nível CC04, da Gerência de Média e Alta Comple-
xidade, da Secretaria Municipal de Saúde, da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, a partir de 21 de outubro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
São Francisco do Sul - SC, 20 de outubro de 2022.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Publicada em  _____/_____/_______. Edição DOM nº _________.

PORTARIA Nº 18.155/2022
Publicação Nº 4263789

PORTARIA nº 18.155, de 20 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos VI e art. 84, inciso II, 
todos da Lei Orgânica do Município, e considerando a Portaria nº 17.803, de 08 de março de 2022, que averbou o tempo de contribuição 
da servidora, e ainda de acordo com o Processo Administrativo nº 30737/2022 e Ofício nº 184/2022 do IPRESF;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder Abono de Permanência a servidora SIDNEIA MARE PICASKY, matrícula nº 218200, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Agente Executivo, atualmente exercendo suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 28 de março de 2022.

Art. 2º O Abono de Permanência cessará quando da concessão do benefício de aposentadoria ao servidor titular do cargo de provimento 
efetivo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 28 de março de 2022.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul - SC, 20 de outubro de 2022.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Publicada em  _____/_____/_______. Edição DOM nº _________.
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PORTARIA Nº 18.156/2022
Publicação Nº 4263791

PORTARIA nº 18.156, de 20 de outubro de 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos 
VI e IX, da Lei Orgânica do Município, e o Decreto 3.661, de 25 de junho de 2021, e conforme o art. 67 da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:
Art. 1º Designar Fiscal da Ata de Registro de Preços abaixo discriminada, para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos serviços, 
na forma e condições seguintes:

I - Contrato:

MODALIDADE PROCESSO EMPRESA CNPJ OBJETO

Pregão Presencial nº 164/2022 - 
SRP CNS Comércio e Serviços Ltda 04.456.805/0001-03

“...prestação de serviço de recal-
çamento de paralelepipedo e lajota 
sextavada, nas vias públicas do 
Município de São Francisco do Sul 
- SC,...”.

 II - Servidores Designados:

FISCAL
SERVIDOR: Clóvis Matias de Souza
CARGO/FUNÇÃO: Diretor de Serviços Públicos
MATRÍCULA: 197017

SECRETARIA QUE ATUA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Art. 2º Os serviços de Fiscal de Contrato são considerados de caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
São Francisco do Sul - SC, 20 de outubro de 2022.

CARLOS ROBERTO NUNES
Secretário Municipal

Publicada em  _____/_____/_______. Edição DOM nº _________.
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LEI Nº 2.589, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263562

 

 

Praça Dr.Getúlio Vargas, nº 01, Centro | Tel: (47) 3471-2200  
São Francisco do Sul – Santa Catarina 

www.saofranciscodosul.sc.gov.br 

 

LEI Nº 2.589, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO CORRENTE 
EXERCÍCIO 
 

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas 
atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de São Francisco do Sul aprovou, 
e ele sanciona a seguinte lei: 

 
 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no orçamento 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do corrente exercício, o 
vínculo 01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97, no seguinte Projeto 
Atividade: 
 
18 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
001 - Gerência Administrativo Financeiro 
2095 - Manutenção da Frota da Secretaria Obras 
3400000000000000000 - Despesas de capital 
3440000000000000000 - Investimentos 
3449000000000000000 - Aplicações diretas 
01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97 
 
 Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito 
adicional especial, no valor de R$ 241.096,00 (Duzentos e quarenta e um mil e 
quarenta e seis reais), ao orçamento do corrente exercício, de conformidade com 
a Lei Municipal nº 2.486, de 21 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento 
para o exercício de 2022, combinado com o inciso II § 1º, do art. 43, da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na seguinte dotação orçamentária: 
 
18 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
001 - Gerência Administrativo Financeiro 
2095 - Manutenção da Frota da Secretaria Obras 
3400000000000000000 - Despesas de capital 
3440000000000000000 - Investimentos 
3449000000000000000 - Aplicações diretas 
01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97            R$ 241.096,00 
 
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO              R$ 241.096,00 
 
 Art. 3º Os recursos necessários à execução do artigo anterior, ocorrerão 
por conta do provável excesso de arrecadação da receita - 
4171802410100000000 - Cota-parte royalties pelo excedente da produção do 
petróleo - lei nº 9.478/97, artigo 49, i e ii - principal – com a fonte de recursos 
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01390200 - Fundo especial de petróleo- lei 9.478/97, conforme relatório de 
arrecadação da receita, parte integrante desta Lei.  
 
 Art. 4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias passam a incorporar as 
alterações deste Decreto, em conformidade com o Art. 3º, da Lei 2.448, de 04 de 
outubro de 2021. 
 

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o 
Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para 
compatibilizá-la com as alterações de valor ou com outras modificações 
efetivadas na Lei Orçamentária Anual. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
São Francisco do Sul – SC, 14 de outubro de 2022. 

 
 
 

GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO 
Prefeito Municipal 

 

 Publicado em ___/___/______. Edição DOM nº ______. 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1969

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E 

SA
O

 F
R

A
N

C
IS

C
O

 D
O

 S
U

L
E

xe
cu

çã
o 

O
rç

am
en

tá
ria

E
xc

es
so

 d
e 

A
rr

ec
ad

aç
ão

 P
or

 V
ín

cu
lo

V
ín

cu
lo

: 0
13

90
20

0 
LO

A
: 2

02
2 

P
er

ío
do

: J
an

ei
ro

 a
té

 A
go

st
o

P
ág

1
/

1

IP
M

 S
is

te
m

as
 L

td
a

A
te

nd
e.

N
et

 - 
W

E
O

 v
:2

01
3.

01
Id

en
tif

ic
ad

or
: W

E
O

64
11

01
-3

71
8-

V
D

G
TN

LF
N

N
N

LL
W

-2
 - 

E
m

iti
do

 p
or

: G
E

O
V

A
N

A
 S

A
N

TI
12

/0
9/

20
22

 1
2:

22
:3

6 
-0

3:
00

Ví
nc

ul
o 

de
 R

ec
ur

so
: 1

39
02

00
 - 

Fu
nd

o 
es

pe
ci

al
 d

e 
pe

tr
ól

eo
- l

ei
 9

.4
78

/9
7

20
22

Ja
ne

iro
Fe

ve
re

iro
M

ar
ço

A
br

il
M

ai
o

Ju
nh

o
Ju

lh
o

A
go

st
o

Se
te

m
br

o
O

ut
ub

ro
N

ov
em

br
o

D
ez

em
br

o
To

ta
l

M
et

a
1.

33
9.

83
3,

33
1.

33
9.

83
3,

33
1.

33
9.

83
3,

33
1.

33
9.

83
3,

33
1.

33
9.

83
3,

33
1.

33
9.

83
3,

33
1.

33
9.

83
3,

33
1.

33
9.

83
3,

33
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
10

.7
18

.6
66

,6
4

A
rr

ec
ad

ad
o

4.
18

3.
50

9,
00

3.
82

6.
81

5,
61

4.
16

9.
63

4,
60

4.
14

2.
24

6,
38

2.
94

5.
11

5,
36

3.
37

8.
11

5,
65

3.
09

0.
84

4,
66

5.
57

0.
57

5,
58

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

31
.3

06
.8

56
,8

4

E
xc

es
so

 / 
D

éf
ic

it
2.

84
3.

67
5,

67
2.

48
6.

98
2,

28
2.

82
9.

80
1,

27
2.

80
2.

41
3,

05
1.

60
5.

28
2,

03
2.

03
8.

28
2,

32
1.

75
1.

01
1,

33
4.

23
0.

74
2,

25
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
20

.5
88

.1
90

,2
0

S
up

. p
or

 E
xc

es
so

0,
00

0,
00

10
0.

00
0,

00
45

0.
00

0,
00

47
7.

00
0,

00
3.

29
9.

70
0,

00
5.

60
3.

00
8,

28
4.

06
5.

70
3,

42
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
13

.9
95

.4
11

,7
0

S
up

. p
or

 
S

up
er

áv
it

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

S
al

do
2.

84
3.

67
5,

67
2.

48
6.

98
2,

28
2.

92
9.

80
1,

27
2.

35
2.

41
3,

05
1.

12
8.

28
2,

03
(1

.2
61

.4
17

,6
8)

(3
.8

51
.9

96
,9

5)
16

5.
03

8,
83

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

6.
59

2.
77

8,
50



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1970

São João Batista

Prefeitura

DECRETO Nº 4590/2022
Publicação Nº 4263902

DECRETO 4.590/2022
Nomeia o membro do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São João Batista - IPRESJB.

O Prefeito do Município de São João Batista, no exercício da competência que lhe é outorgada pelo artigo 67, incisos IX e XII, da Lei Orgânica 
do Município, e considerando a reunião do Conselho Fiscal do IPRESJB realizada em 23 de julho de 2022, DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada como membro titular do Conselho Fiscal do IPRESJB, a servidora efetiva Ana Paula Maykot (matrícula funcional nº 
2798), para cumprimento do mandato fixado no Art. 2º do Decreto 4.206/2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23/07/2022, revogadas as disposições 
em contrário.

São João Batista, 20 de outubro de 2022.

Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4591/2022
Publicação Nº 4263904

DECRETO 4.591/2022
Nomeia o membro do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São João Batista 
- IPRESJB.

O Prefeito do Município de São João Batista, no exercício da competência que lhe é outorgada pelo artigo 67, incisos IX e XII, da Lei Orgânica 
do Município, e considerando o Decreto Funcional n º 313 de 10 de outubro de 2022, DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada como membro titular do Conselho Administrativo do IPRESJB, a servidora inativa Lucelia Lucinda (matrícula funcional 
nº 270), para cumprimento do mandato fixado no Art. 3º do Decreto 4.205/2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10/10/2022, revogadas as disposições 
em contrário.

São João Batista, 20 de outubro de 2022.

Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4592/2022
Publicação Nº 4263906

DECRETO 4.592/2022

Determina medidas preventivas no combate a agentes patogênicos, em especial ao AEDES AEGYPTI, no Cemitério Municipal.

O Prefeito do Município de São João Batista, no exercício da competência que lhe é outorgada pelo artigo 67, incisos IX e XII, da Lei Orgâ-
nica do Município, resolve:

Considerando a relevância da situação de infestação por AEDES AEGYPTI no município;

Considerando a orientação da diretoria de Vigilância Epidemiológica no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, onde informa a grave 
proliferação do mosquito;

Considerando que compete ao Poder Executivo Municipal zelar pela salubridade pública, adotando medidas preventivas no combate a agen-
tes patogênicos, DECRETA:

Art. 1º Fica proibida a instalação ou manutenção de jazigos, sepulturas, lápides, monumentos, vasos, floreiras, ou qualquer outra estrutura, 
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recipiente e ou embalagens de maneira que acumulem água;

Art. 2º Os proprietários e visitantes devem retirar dos túmulos recipientes ou pequenos depósitos que possam acumular água, lembrando 
sempre que o tempo chuvoso e as temperaturas elevadas favorecem a proliferação de criadouros do Aedes Aegypti, portanto é necessário 
que medidas preventivas sejam adotadas, tais como:

a) Ao lavar os túmulos, troque a água dos vasos por terra ou areia;
b) Observe se há locais com acúmulo de água e elimine-os;
c) Prefira flores artificiais ou plantadas em vasos com terra (sem prato para aparar água);
d) Retire as embalagens plásticas que acompanham os vasos de flores;
e) Jogue no lixo os recipientes usados na limpeza dos túmulos;
f) Coloque areia ou terra em locais do túmulo que possam acumular água;
g) Retire os suportes que represam água nas capelas para queima de velas;
h) Floreiras de concreto devem estar furadas para permitir escoamento da água.

Art. 3º Decorrida a publicação deste Decreto, o Município poderá adotar todas as medidas necessárias para o escoamento de água parada 
tais como perfuração, abertura de canaletas e ou remoção de recipientes impróprios, independente de aviso prévio;

Art. 4º A comunicação deverá divulgar o presente Decreto na página eletrônica do Município, para veículos de impressa e nas mídias sociais;

Art. 5º A proibição expressa no presente Decreto também deverá ser comunicada aos responsáveis pelos cemitérios, empresas e aos fun-
cionários responsáveis que atuem no ramo de construção de estruturas nos Cemitérios Municipal;

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São João Batista, 20 de outubro de 2022.

Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/FMS/2022
Publicação Nº 4263310

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 743C5650FCBFF927074DA51F5B4C2808FAB6396A
DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/FMS/2022

Processo Licitatório 021/FMS/2022 - Dispensa 004/FMS/2022;
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 100.000COMP DE AMITRIPTILINA 25MG PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA, SC;
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.802.002/0001-02;
PREÇOS: O valor total devido à ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33 - 08.001.10.303.0004.2035.3.3.90.00.00 / 0.2.38.2038.0346;
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias;
BASE LEGAL: Artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93.
São João Batista, 20 de outubro de 2022.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87 / 2022
No dia 20 do mês de Outubro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA,

Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.652/0001-00, com sede administrativa
localizada  na  PRACA  DEPUTADO  WALTER  VICENTE  GOMES,  89,  bairro  CENTRO,  CEP  nº  88240000,  nesta  cidade  de  São  João
Batista,SC,  representado  pelo  ,  o  Sr(a)  ROSANE  SARTORI  ROSA  inscrito  no  cpf  sob  o  nº  30003202968,  doravante  denominada
ADMINISTRAÇÃO,  e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico  nº 45/2022, Processo
licitatório nº 78/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS
PARA  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  FUTURA  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE  CAMINHÃO
BASCULANTE,  ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA  E  TRATOR  DE  ESTEIRA  DESTINADO  A  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL,  INCLUINDO
AUTARQUIA,  FUNDAÇÕES  E  FUNDOS  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOÃO  BATISTA,  SC.  ,  em  conformidade  com  as  especificações
constantes  no  Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA 3,4,7,8

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelos Decretos Municipais nº.3378 (pregão) e n°.2153 (Registro de Preços) e, pelas condições
do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA 14.537.183/0001-93

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  FUTURA  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE,  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E  TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A  ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, INCLUINDO AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,
propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA DE 16 TONELADAS, COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA

3 HORA BENETERRA 1875 180,0000 337500,00

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA DE 3 TONELADAS, COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA.

4 HORA BENETERRA 1875 150,0000 281250,00

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA DE 16 TONELADAS, COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA

7 HORA BENETERRA 625 180,0000 112500,00

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA DE 3 TONELADAS, COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA.

8 HORA BENETERRA 625 150,0000 93750,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd

FORNECEDOR: BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
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revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso

II do caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação

deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
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5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos

materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
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7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento

equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal,  devidamente atestada
pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Processo Nº

Página: 1 / 5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88 / 2022
No dia 20 do mês de Outubro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA,

Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.652/0001-00, com sede administrativa
localizada  na  PRACA  DEPUTADO  WALTER  VICENTE  GOMES,  89,  bairro  CENTRO,  CEP  nº  88240000,  nesta  cidade  de  São  João
Batista,SC,  representado  pelo  ,  o  Sr(a)  ROSANE  SARTORI  ROSA  inscrito  no  cpf  sob  o  nº  30003202968,  doravante  denominada
ADMINISTRAÇÃO,  e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico  nº 45/2022, Processo
licitatório nº 78/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS
PARA  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  FUTURA  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE  CAMINHÃO
BASCULANTE,  ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA  E  TRATOR  DE  ESTEIRA  DESTINADO  A  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL,  INCLUINDO
AUTARQUIA,  FUNDAÇÕES  E  FUNDOS  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOÃO  BATISTA,  SC.  ,  em  conformidade  com  as  especificações
constantes  no  Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

NASCIMENTO EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA EIRELI 1,2,5,6

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelos Decretos Municipais nº.3378 (pregão) e n°.2153 (Registro de Preços) e, pelas condições
do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

NASCIMENTO EXTRACAO E COMERCIO
DE AREIA EIRELI 01.617.016/0001-00

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  FUTURA  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE,  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E  TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A  ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, INCLUINDO AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,
propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE
12M3, TRAÇADO, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
EQUIPAMENTO COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE
FABRICAÇÃO.

1 HORA NASCIMENTO 3000 133,0000 399000,00

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA DE
15 TONELADAS, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.

2 HORA NASCIMENTO 1875 169,0000 316875,00

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE
12M3, TRAÇADO, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
EQUIPAMENTO COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE
FABRICAÇÃO.

5 HORA NASCIMENTO 1000 133,0000 133000,00

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA DE
15 TONELADAS, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.

6 HORA NASCIMENTO 625 169,0000 105625,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd

FORNECEDOR: NASCIMENTO EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA EIRELI

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
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revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso

II do caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação

deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
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5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos

materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
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7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento

equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal,  devidamente atestada
pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
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REVOGAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/FMAS/2020
Publicação Nº 4263656

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, n.º 89 -   Centro -  São João Batista / SC 

Fone: (48) 3265-0195   -  Ramal: 206 – CEP: 88.240-000 
CNPJ: 82.925.652/0001-00 -  e-mail: licita@sjbatista.sc.gov.br ou licita02@sjbatista.sc.gov.br  

 

 

DESPACHO DE REVOGAÇÃO  
3º Termo Aditivo ao Contrato n. 006/FMAS/2020 

 
 

 

 
 

CONSIDERANDO o parecer jurídico, emitido pela Dra. Eloísa 

Helena Capraro, a Secretária Municipal de Assistência Social, RESOLVE: 

 
REVOGAR o 3º termo aditivo ao Contrato n. 006/FMAS/2020, 

datado em 05 de abril de 2022, oriundo do Processo Licitatório 065/PMSJB/2020 – 

Pregão Presencial 052/PMSJB/2020, em virtude da justificativa constante nos 

autos do processo administrativo n. 0020.000020459/2022. Registra-se que, 

equivocamente o Departamento de Licitação realizou aditivo de supressão ao 

invés de efetuar a revogação, desta forma, determino o cancelamento do aditivo 

inserido. 

 
São João Batista, 20 de outubro de 2022. 

 
 
 

Naldir da Silva Alexandre 
Secretária Municipal de Assistência Social 

NALDIR DA SILVA 
ALEXANDRE:8122
7957904

Assinado de forma digital por 
NALDIR DA SILVA 
ALEXANDRE:81227957904 
Dados: 2022.10.20 10:42:19 -03'00'
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São João do Itaperiú

Prefeitura

DECRETO N°1.492/2022 CONVOCA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Publicação Nº 4264520

 DECRETO Nº1.492/2022
Convoca a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São João do Itaperiú.

O Prefeito Municipal de São João do Itaperiú, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas 
atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Município de São João do Itaperiú,

DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a ser realizada no dia 18 de outubro de 2022, 
tendo como tema central: “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e 
vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

I - Objetivo geral:

Promover ampla mobilização social nas esferas municipal, estadual/do Distrito Federal e nacional para refletir e avaliar os reflexos da pan-
demia da Covid-19 na vida das crianças, adolescentes e de suas famílias e para a construção de propostas de ações e políticas públicas que 
garantam os seus direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São João do Itaperiú, 19 de Outubro de 2022

CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO
Prefeito
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São João do Oeste

Prefeitura

PORTARIA Nº 288/2022
Publicação Nº 4263259

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 288 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Municipal nº 1.929/2022 de 20 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear a Sra. LISETE MARIA BRAUN BRESSLER, matrícula funcional nº 1438, inscrita no CPF sob nº 019.***.***-10, em razão 
do advento da Lei Municipal 1.929 de 20 de abril de 2022, a exercer o Cargo Comissionado de CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO AO MUSEU 
PÚBLICO MUNICIPAL, com dedicação exclusiva, de acordo com a categoria CC-01, nível IV do Quadro II do Anexo VI – Tabela de níveis de 
vencimento, observadas as atribuições especificas da Função descritas no Anexo VII da Lei retro mencionada.

Art. 2°. Autoriza a condução de veículos de propriedade do município.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 20 de outubro de 2022.

GENÉSIO MARINO ANTON

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 289/2022
Publicação Nº 4263263

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 289 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no Art. 86 e seguintes 
da Lei 881/2005, que estabelece o regime jurídico e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São João do Oeste,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias regulamentares de 10 (dez) dias, ao servidor municipal Sr. EDEMAR JOSÉ EPPING, matrícula funcional nº 1240, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, com início no dia 20 de outubro 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 16/03/2021 a 15/03/2022.

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

Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 20 de outubro de 2022.

GENÉSIO MARINO ANTON

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 290/2022
Publicação Nº 4265780

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 290 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no Art. 86 e seguintes 
da Lei 881/2005, que estabelece o regime jurídico e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São João do Oeste,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias regulamentares de 10 (dez) dias, a servidora municipal Sra. CRISTIANE DOS REIS, matrícula funcional nº 596, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, com início no dia 21 de outubro de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 01/07/2020 a 30/06/2021.

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

Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 21 de outubro de 2022.

GENÉSIO MARINO ANTON

Prefeito Municipal
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São Joaquim

Prefeitura

PP 12/2022 PROCESSO 44/2022 FME
Publicação Nº 4264030

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo 44/2022
Pregão Presencial 12/2022 ( REGISTRO DE PREÇOS)

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar das Escolas Básicas Municipais e Centros de Educação Infantil da rede 
municipal.

Abertura dia: 03/11/2022
Horário de Abertura: 09:30 horas

Os Processos serão regido pela Lei nº 10.520/02, em especial pelo contido no edital. Interessados poderão obter a cópia do edital, no Dep. 
de Compras no prédio da Prefeitura, horário de expediente ou ainda solicitar pelo e-mail pmsj_licitacao@hotmail.com ou ainda pelos sites 
http://www.saojoaquim.sc.gov.br - Compras inf. (49)3233-6457.

São Joaquim, 20 de outubro de 2022

Giovani Nunes
Prefeito Municipal

http://www.saojoaquim.sc.gov.br
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São José

Prefeitura

ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 114/2022
Publicação Nº 4264579

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F2751DE6FE93AB880A8AE84627FC4E7C7ECDCE4B
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022 – Processo nº 328/2022 – Proc. Adm. 33196/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (SOM VOLANTE, SOM, 
ILUMINAÇÃO), COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MONTAGEM, OPERAÇÃO, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E DE-
SINSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
SÃO JOSÉ/SC.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 21 de outubro de 2022 às 18h00min até o dia 07 de novembro de 2022, às 13h00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 13h00min do dia 07 de novembro de 2022, INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 13h01min do 
dia 07 de novembro de 2022. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Fone: (48) 33810002.

CONVOCAÇÃO REURB
Publicação Nº 4265390

CONVOCAÇÃO REURB

A COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS NO DECRE-
TO MUNICIPAL N.º16.942/2022, CONVOCA OS MORADORES DO LOTEAMENTO MORAR BEM, QUADRAS 03 E 04, NO BAIRRO SERRARIA, 
COMPOSTA POR 21 UNIDADES IMOBILIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO DOCUMENTAL, ETAPA A SER CUMPRIDA PARA O PROCESSO DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB, DE ACORDO COM A LEI 13.465/2016 E DECRETO MUNICIPAL N.º 8.869/2017.

Os ocupantes/possuidores de imóveis situados nas quadras 03 e 04 do Loteamento Morar Bem, composto por 21 unidades, situadas na Rua 
Rosas do Saron e Flor de Maio e, devem comparecer no local e hora indicados abaixo:

LOCAL: CENTRO COMUNITÁRIO MORAR BEM, RUA VITÓRIA RÉGIA, AO LADO DO CEI ELOÍ NIESTCHE
DATA: 27/10/2022
HORÁRIO: das 8:00h às 12:00h ou das 13:00h às 17:00h;
DOCUMENTAÇÃO: documento de identificação com foto; comprovação de estado civil, comprovante de residência, comprovante de renda, 
comprovação de posse do imóvel.

Serão aceitos:
1. documento de identificação com foto: Registro Geral/RG e Cadastro de Pessoa Física/CPF, podendo ser por exemplo cédula de identidade 
ou Carteira Nacional de Habilitação/CNH;*
2. comprovação de estado civil: certidão de nascimento, quando solteiro; união estável, com declaração que será disponibilizada no local; 
certidão de casamento; cédula de identidade ou demais documentos de validade nacional que tenham essa informação expressa;
3. comprovação de residência: podendo comprovar através de contas emitidas por empresas prestadoras de serviços de energia elétrica; 
saneamento; telefonia;*
4. comprovação de renda: comprovação poderá ser através de contra-cheques; holerites; declaração de imposto de renda do último ano(IR-
PF); carteira de trabalho onde o valor ganho está registrado; ou ainda outro documento que comprove a renda de cada membro familiar; 
os que não possuírem deverão assinar declaração que será disponibilizada no local;*
5.comprovação de posse: podendo ser comprovada através de contrato de compra e venda; recibos; carnês de IPTU; contas emitidas por 
empresas prestadoras de serviços de energia elétrica; saneamento; telefonia; alvarás de construção; entre outros, podendo ser conside-
rados separadamente ou em conjunto

DÚVIDAS: CONTATO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
TELEFONE(48)3381-0000 – RAMAL 2034
EMAIL: engenharia.prefeituradesaojose@gmail.com

São José, Santa Catarina, 20 de outubro de 2022.

RUBENS PEREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão de Regularização Fundiária Municipal
Matrícula n.º 435992-5



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1988

DECRETO Nº 17122/2022
Publicação Nº 4265660

 DECRETO Nº 17122/2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, da Lei Orgânica Municipal, e em confor-
midade com o artigo 33 da Lei Municipal 6.107 de 22 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais), referente às do-
tações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

03.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO
03.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO

03.01.04.122.105.2.004 – Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

46 – 3.1.90.11.00.00.0080 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil,
Recursos Próprios .......................................................................... R$ 50.000,00
Total desta Atividade ...................................................................... R$ 50.000,00
Total do Órgão ........................................................................... R$ 50.000,00

08.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.01.12.361.103.2.030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

156 – 3.3.90.46.00.00.0081 – Auxílio – Alimentação,
Recursos Ordinários – Educação ....................................................... R$ 150.000,00
Total desta Atividade ...................................................................... R$ 150.000,00

08.01.12.361.0103.2.031 – Manutenção do Ensino Fundamental

199 – 3.3.90.46.00.00.0080 – Auxílio – Alimentação,
Recursos Próprios ............................................................................ R$ 50.000,00
200 – 3.3.90.46.00.00.0081 – Auxílio – Alimentação,
Recursos Ordinários – Educação ....................................................... R$ 400.000,00
Total desta Atividade ...................................................................... R$ 450.000,00

08.01.12.365.103.2.039 – Manutenção da Educação Infantil – Creche

275 – 3.1.90.13.00.00.0081 – Obrigações Patronais,
Recursos Ordinários – Educação ....................................................... R$ 400.000,00
Total desta Atividade ...................................................................... R$ 400.000,00

08.01.12.365.103.2.508 – Manutenção da Educação Infantil – Pré-Escola

316 – 3.1.90.13.00.00.0081 – Obrigações Patronais,
Recursos Ordinários – Educação ....................................................... R$ 400.000,00
Total desta Atividade ...................................................................... R$ 400.000,00

08.01.12.365.103.2.529 – Manutenção da Educação Especial – Educação Infantil

344 – 3.1.90.13.00.00.0081 – Obrigações Patronais,
Recursos Ordinários – Educação ....................................................... R$ 300.000,00
Total desta Atividade ...................................................................... R$ 300.000,00
Total do Órgão ........................................................................ R$ 1.700.000,00

09.00 – SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
09.01 – SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

09.01.06.183.110.2.131 – Manutenção da Secretaria de Segurança, Defesa Social e
Trânsito

424 – 3.3.90.46.00.00.0080 – Auxílio – Alimentação,
Recursos Próprios ............................................................................ R$ 50.000,00
Total desta Atividade ........................................................................ R$ 50.000,00
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09.01.06.181.110.2.261 – Manutenção da Guarda Municipal

398 – 3.3.90.46.00.00.0080 – Auxílio – Alimentação,
Recursos Próprios ............................................................................ R$ 70.000,00
Total desta Atividade ....................................................................... R$ 120.000,00
Total do Órgão ........................................................................... R$ 120.000,00

12.00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
12.01 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

12.01.15.127.115.2.057 – Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Serviços
Públicos

569 – 3.3.90.08.00.00.0080 – Outros Benefícios Assistenciais,
Recursos Próprios ............................................................................ R$ 500,00
574 – 3.3.90.46.00.00.0080 – Auxílio – Alimentação,
Recursos Próprios ............................................................................ R$ 49.500,00
Total desta Atividade ........................................................................ R$ 50.000,00
Total do Órgão ............................................................................. R$ 50.000,00

13.00 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
13.01 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

13.01.04.122.105.2.008 – Manutenção da Secretaria de Planejamento e Assuntos
Estratégicos

601 – 3.3.90.46.00.00.0080 – Auxílio – Alimentação,
Recursos Próprios ............................................................................ R$ 13.000,00
Total desta Atividade ........................................................................ R$ 13.000,00
Total do Órgão ............................................................................. R$ 13.000,00

15.00 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
15.01 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

15.01.04.122.0105.2.005 – Manutenção da Procuradoria Geral do Município

747 – 3.3.90.46.00.00.0080 – Auxílio – Alimentação,
Recursos Próprios ............................................................................ R$ 54.000,00
Total desta Atividade ........................................................................ R$ 54.000,00
Total do Órgão ............................................................................. R$ 54.000,00

18.00 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
18.01 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

18.01.27.812.104.2.054 – Manutenção da Fundação de Esportes e Lazer

795 – 3.3.90.46.00.00.0080 – Auxílio – Alimentação,
Recursos Próprios ............................................................................ R$ 13.000,00
Total desta Atividade ........................................................................ R$ 13.000,00
Total do Órgão ............................................................................. R$ 13.000,00

19.00 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
19.01 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

19.01.18.541.109.2.411 – Manutenção da FMMADS e Desenvolvimento de Projetos
Sustentável

846 – 3.3.90.46.00.00.0080 – Auxílio – Alimentação,
Recursos Próprios ............................................................................ R$ 30.000,00
Total desta Atividade ........................................................................ R$ 30.000,00
Total do Órgão ............................................................................. R$ 30.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar ................................ R$ 2.030.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º deste Decreto, 
correrão à conta da anulação da importância de R$ R$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais), nas dotações consignadas no Orça-
mento do Município de São José, a seguir especificadas:
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08.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.01.12.365.103.2.039 – Manutenção da Educação Infantil – Creche

273 – 3.1.90.11.00.00.0081 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil,
Recursos Ordinários – Educação .................................................... R$ 2.030.000,00
Total desta Atividade ................................................................... R$ 2.030.000,00
Total do Órgão .......................................................................... R$ 2.030.00,00
Total da Anulação ................................................................... R$ 2.030.000,00

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

Paço Municipal em São José (SC), 06 de outubro de 2022.

ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

GERVÁSIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças

DECRETO Nº 17141/2022
Publicação Nº 4265671

DECRETO Nº 17141/2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, da Lei Orgânica Municipal, e em confor-
midade com o artigo 33 da Lei Municipal 6.107 de 22 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente à dotação consig-
nada no Orçamento do Município de São José, a seguir especificada:

08.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.01.12.361.103.2.528 – Manutenção da Educação Especial – Fundamental

224 – 3.1.90.04.00.00.0098 – Contratação por Tempo Determinado,
Recursos da Valorização do Magistério – 60% - FUNDEB ...................... R$ 500.000,00
Total desta Atividade ....................................................................... R$ 500.000,00
Total do Órgão ............................................................................ R$ 500.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar ...................................... R$ 500.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Especial, aberto na forma disposta no artigo 1º deste Decreto, cor-
rerão à conta do provável Excesso de Arrecadação dos Recursos da Valorização do Magistério – 60% - FUNDEB, consignado no Orçamento 
vigente com o código 98.

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

Paço Municipal em São José (SC), 18 de outubro de 2022.

ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

GERVÁSIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças

DECRETO Nº 17142/2022
Publicação Nº 4265681

DECRETO Nº 17142/2022
DISPÕE SOBRE A AÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMEN-
TÁRIO E FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições, em conformidade com o inciso IV do artigo 62 da Lei Orgânica do Município,
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DECRETA:
Art. 1º - Fica determinado o dia 25 de novembro de 2022 (data do calendário) como prazo final para o encaminhamento de Autorização de 
Compra e Ordem de Serviço à Secretaria de Finanças.

Art. 2º - Os Órgãos da Prefeitura e demais Unidades Gestoras, interessados em alterar suas dotações orçamentárias, deverão encaminhar 
à Secretaria de Finanças o Formulário da Proposta de Alteração Orçamentária, devidamente assinado, impreterivelmente até o dia 25 de 
novembro de 2022.

Art. 3º - Fica suspensa a partir do dia 25 de novembro de 2022 a solicitação, concessão e a emissão do respectivo empenho referente a 
despesas com diárias e passagens.

Art. 4º - As despesas realizadas neste exercício, juntamente com os respectivos documentos fiscais (nota fiscal, fatura, etc.), devem ser 
encaminhadas até o dia 15 de dezembro de 2022 à Secretaria Municipal de Finanças, para devida análise e liquidação.

Parágrafo Único: Excetuam-se desta data limite as despesas referentes a folha de pagamento, os encargos sociais e trabalhistas, os contra-
tos da dívida fundada, as originárias do consumo de energia elétrica e água, telefonia e outras despesas eventuais.

Art. 5º - Os empenhos classificados como Restos a Pagar pertencentes a exercícios anteriores a 2018, devem ser cancelados no final do 
exercício de 2022, atendendo as determinações do artigo 70 do Decreto Federal n.93.872, de 23 de dezembro de 1986.

Art. 6º - Os empenhos e restos não processados, cujas despesas não forem efetivamente realizadas no exercício de 2022, devem ser anula-
dos ou cancelados impreterivelmente até o dia 31 de dezembro de 2022, para, se necessário, serem reempenhados por conta do Orçamento 
de 2023.

Art. 7º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos das Notas de Empenho em Restos a Pagar poderá ser 
atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de Créditos Adicionais abertos para esta finalidade no exercício que 
ocorrer o reconhecimento da dívida (artigo 37 da Lei nº 4.320/64).

Art. 8º - No encerramento do exercício de cada Unidade Gestora, deverá ser observado, obrigatoriamente, o fechamento, entre Receitas 
e Despesas, por fontes de recursos, evitando a presença de Déficit Financeiro e/ou de Execução Orçamentária, exceto os resultantes do 
superávit financeiro apurado no exercício anterior.

Art. 9º - Fica determinado o dia 16 de janeiro de 2023, data limite para o fechamento dos Balanços Contábeis Mensais da Prefeitura, Fundos, 
Fundações e da Autarquia São José Previdência.

Art. 10 - Somente o Prefeito Municipal poderá determinar tratamento diferente ao que estabelecido neste Decreto.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal em São José (SC), 18 de outubro de 2022.

ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

GERVÁSIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças

DECRETO Nº 17148/2022
Publicação Nº 4265393

DECRETO Nº 17148/2022
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado SAUL PADILHA para exercer o cargo de Assessor Administrativo II – CCM-2, com lotação na Secretaria de Adminis-
tração.

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

Paço Municipal em São José (SC), 19 de outubro de 2022.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal
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DESPACHO REFERENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2022/SAS/PMSJ. - CI 07/2022/CPS
Publicação Nº 4264750

DESPACHO REFERENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2022/SAS/PMSJ.

Considerando a portaria nº 007 de 03 de Maio de 2022 que designa a Comissão Permanente de Seleção, para processar e julgar os Chama-
mentos Públicos referentes às parcerias firmadas com Organizações da Sociedade Civil (OSC) no âmbito da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, vimos por meio deste encaminhar a pontuação das entidades cujo não objeção à assinatura do contrato já fora encaminhada 
a esta Assessoria.

Grupo A
Ordem Entidade Pontuação
1º Lar Sagrada Família 52,5
2º Vivencial Lídia Rosa 44,0

Grupo B
Ordem Entidade Pontuação
1º Vivencial Lídia Rosa 44,0

Atenciosamente;

Henrique Cabral Faraco
Comissão Permanente de Seleção.

Cleidiamar Aparecida Furlanetto
Comissão Permanente de Seleção.

Lais Santos Silva
Comissão Permanente de Seleção.
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022/CMDCA DE SÃO JOSÉ/SC
Publicação Nº 4264774

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022/CMDCA DE SÃO JOSÉ/SC 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE (CMDCA) DE SÃO JOSÉ/SC, no uso de suas 

atribuições estabelecidas na Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 

1990 que “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências”; Resolução CONANDA nº 137, de 21 de janeiro 

de 2010 que “Dispõe sobre os parâmetros para a criação e o 

funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências”; Lei 

Federal Nº 13.019, de 31 de julho de 2014 alterada pela Lei Federal Nº 

13.204, de 14 de Dezembro de 2015, que “Estabelece o regime 

jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências 

de recursos financeiros, entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de interesse público; define 

diretrizes para a política de fomento e de colaboração com 

organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o 

termo de fomento; Decreto Municipal n° 8.623/2017, que 

“Regulamenta a Aplicação da Lei Federal Nº 13.019, de 31 de Julho 

de 2014 em âmbito municipal, no que couber e for aplicável ao FIA; 

Lei Municipal Ordinária n.º 5482/2015 que “Dispõe sobre a Política de 

Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, Estabelece a 

Estrutura e o Funcionamento do CMDCA, do Fundo Municipal para a 

Infância e Adolescência (FIA) e dá outras providências”; normativas do 

Tribunal de Contas de Santa Catarina que dispõe sobre prestação de 

contas pelas Organizações Sociais (Instrução Normativa N.TC-

14/2012 que “Estabelece critérios para a organização da prestação de 

contas de recursos concedidos a qualquer título e dispõe sobre o seu 

encaminhamento ao Tribunal de Contas para julgamento e Instrução 

Normativa N.TC-0016/2013 – DOTC-e de 05.06.2013), torna público o 

presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de 

organização(ões) da sociedade civil interessada(s) em formalizar 

Parceria para a execução de projetos destinados a crianças e 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1994

adolescentes do município de São José.

 

1 PROPÓSITO DO EDITAL 
 
1.1. A finalidade do presente Edital de chamamento público é a formalização de parceria, através 

de Termo de Fomento, com Organizações da Sociedade Civil (OSC), será para execução de 

projetos de cunho social, complementares ou inovadores, voltados a políticas públicas da criança e 

do adolescente, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a 

transferência de recursos financeiros do FIA, inscrito no CNPJ nº 19.072.968/0001-51,conforme 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei 13.019/2014 e pelas atualizações advindas da 

Lei 13.204/2015, bem como Decreto Municipal nº 8.623/2017, pelas condições previstas neste 

edital, pelo termo de Fomento a ser celebrado e pelo plano de trabalho. 

1.3 O Valor do Teto para atender as propostas selecionadas é de R$1.000.000,00 (um milhão de 

reais);

 

 

2. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO 
 
2.1. O Termo de Fomento terá por objeto o financiamento, por intermédio do FIA, de projeto (s) de 

atendimento, promoção, proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes, formação 

técnico e profissional de adolescentes e inclusão social, em conformidade com as Políticas Públicas 

voltadas a Criança e ao Adolescente no Município e que sejam inovadores ou complementares a 

essas políticas públicas, consoante Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Federal n° 

8.069, de 13 de julho de 1990 c/c inciso I do art. 15, da Resolução CONANDA nº 137, de 21 de 

janeiro de 2010 (Dispõe sobre os parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos 

Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências.), Resolução CONANDA nº 194, de 10 de julho de 2017.

 

2.1.2. O termo de fomento terá por objeto a concessão de apoio financeiro do FIA, para a execução 

de Projeto(s) de atendimento, promoção, proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes, 

formação técnico e profissional de adolescentes e inclusão social, limitado(s) no período de tempo 

de execução de até 12 (doze) meses, prorrogáveis por até 12 (doze) meses, sem interferência no 
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valor final da parceria, mediante justificativa da entidade, apresentada e aprovada pela plenária do 

CMDCA, destinado à satisfação de interesses compartilhados entre o CMDCA e a OSC, conforme 

requisitos e prazos padronizados neste edital.

 

2.1.3. O(s) projeto(s) abrange(m) o conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 

um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela 

organização da sociedade civil, consoante inciso III-B, do art. 2º, da Lei Federal nº 13.019/2014 

alterada pela Lei Federal Nº 13.204, de 14 de Dezembro de 2015, pautadas nos Direitos 

Fundamentais conforme a Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, com 

proposta pela OSC conforme os eixos apresentados. 

 

2.2. EIXOS TEMÁTICOS 

 

EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES FOCO:

a) Estímulo à alimentação saudável e consciente; 

b) Estímulo às atividades tecnológicas, artísticas, esportivas, culturais e de lazer que 

promovam a inclusão social de crianças e adolescentes; 

c) Ações de prevenção, inclusão social, promoção e intervenção com crianças e 

adolescentes; 

d) Prazo máximo de execução e vigência: prazo de execução de 12 (doze) meses, 

acrescidos de 02 (dois) meses de vigência para prestação de contas. 

 

EIXO 2 – PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS: 

 

 a) Prevenção ao uso de substâncias psicoativas; 

 b) Prevenção e combate das negligências, violências e violações de direitos contra crianças 

e adolescentes; 

 c) Ações voltadas ao mundo do Trabalho; 

 d) Educação sexual e prevenção de gravidez e DST’s na adolescência; 

 e) Ações para casos de déficit de aprendizagem, deficiências, transtornos psicológicos e ou 

psiquiátricos; 

 f) Prazo máximo de execução e vigência: prazo de execução de 12 (doze) meses, 

acrescidos de 02 (dois) meses de vigência para prestação de contas. 
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2.3. Os Eixos Temáticos previstos no item 2.2. do presente Edital, destinam-se a apoiar e 

reconhecer iniciativas das próprias organizações, voltadas as políticas públicas e tecnologias 

sociais inovadoras, contendo Plano de Trabalho cuja concepção será das organizações da 

sociedade civil, com o objetivo de incentivar e reconhecer projetos desenvolvidos ou criados por 

essas organizações. 

 

2.4. O Plano de Trabalho deve indicar o Eixo Temático e focos previstos no item 2.2. deste Edital, 

com especificação do nome do Projeto acompanhado de justificativa do cumprimento do art. 15, da 

Resolução nº 137, de 21 de janeiro de 2010, do Conanda. 

 

2.4.1. Para execução das propostas de Plano de Trabalho, podem ser financiadas as despesas de 

acordo com a Resolução n°137/2010 CONANDA, permitida: 

 a) Aquisição de material permanente, bens móveis, mobiliário, equipamentos, materiais de 

consumo, e de outros insumos necessários ao desenvolvimento do projeto; 

 b) Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 

administração e controle das ações; 

 c) Desenvolvimento de projetos de capacitação, formação, participação em atividades e 

aperfeiçoamento de recursos humanos necessários ao atendimento da criança e adolescente; 

 d) Desenvolvimento de projetos de estudos, pesquisas, diagnósticos, monitoramento, 

capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos; 

 e) Remuneração da equipe técnica mínima encarregada da execução do plano de trabalho; 

 f) Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e 

serviços de adequação de espaço físico, necessários à instalação dos referidos equipamentos e 

materiais; 

 g) Investimentos em manutenção e reforma predial em sede própria ou formalmente 

destinada à execução do projeto, aluguel de imóveis públicos e/ou privados de uso exclusivo para 

execução do projeto selecionado, em até 50% do valor total do projeto.

  

2.4.2. Além das condições estabelecidas neste edital, é vedada a utilização dos recursos do FIA, de 

acordo com a Resolução n°137/2010 CONANDA: 

 a) Para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos 

ou serviços determinados pela lei que o instituiu; 

 b) Para transferência sem a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 
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 c) Para o financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que 

disponham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente. 

  

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 a) Promover direitos da criança (pessoa até 12 anos de idade incompletos) e do adolescente 

(pessoa de 12 a 18 anos incompletos), bem como, oportunizar o fortalecimento da sua autoestima, 

através de projetos inovadores e complementares; 

 b) Promover capacitação profissional de adolescentes com idade entre 14 e 18 anos 

incompletos, visando prepará-los para inserção no mercado de trabalho, através de projetos de 

educação e trabalho de orientação profissional e vocacional; 

 c) Promover a inclusão social e comunitária da criança e do adolescente; 

 d) Fornecer informação, contribuir para o amadurecimento de ideias e desenvolvimento de 

competências; 

 e) Resgatar e/ou fortalecer vínculos afetivos, convívio social; e 

 f) Atender diretamente crianças ou adolescentes visando seu preparo para o exercício da 

cidadania enquanto agentes transformadores de sua realidade, com atividades de esporte, lazer ou 

cultura. 

 

2.6. DOS VALORES DESTINADOS AOS PROJETOS POR QUANTIDADE DE ATENDIMENTO: 

 

Projetos Inovadores 

Valor máximo por Projeto Nº de criança/adolescente atendido: 

a) Até R$ 80.000,00 A partir de 100 crianças ou adolescentes

b) Até R$ 70.000,00 de 80 a 99 crianças ou adolescentes

c) Até R$ 60.000,00 de 50 a 79 crianças ou adolescentes

d) Até R$ 50.000,00 de 30 a 50 crianças ou adolescentes

 

3 – JUSTIFICATIVA 
 

 O FIA tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados 

ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente. Estas ações se 

referem, prioritariamente, aos programas de proteção especial às crianças e aos adolescentes 

expostos a situações de risco pessoal e social, cujas necessidades de atenção extrapolam o âmbito 
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de atuação das políticas sociais básicas. 

  

 O FIA é vinculado diretamente ao CMDCA de São José, o que constitui uma das diretrizes 

da política de atendimento, previstas na Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 e na Lei 

Municipal nº 5482/2015. 

 

4. DOS CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 
4.1. Somente poderão ser inscritos projetos das Organizações da Sociedade Civil (OSC) com 

registro e inscrição válidos no CMDCA de São José/SC, pelo período superior a 18 (dezoito) 

meses.

 

4.1.1. O financiamento integral do projeto apresentado se dará através de repasse direto dos 

recursos do FIA ao projeto aprovado e classificado nos termos deste Edital, observada a sua ordem 

de classificação e disponibilidade orçamentária de recursos do FIA. 

 

4.1.2. Poderão ser selecionados no máximo 2 (dois) projetos por eixos temáticos para cada 

entidade, observada a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a elaboração 

dos termos de fomento, cujo valor total de recursos disponibilizados para a totalidade dos projetos 

aprovados será de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

 

4.1.3. O exato valor a ser repassado será definido no termo de fomento, observada a proposta 

apresentada pela OSC selecionada. 

 

4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências: 

 

a) estar devidamente constituída ou, se estrangeira, estar autorizada a funcionar no território 

nacional; 

b) estar devidamente credenciada junto ao órgão gestor da respectiva política de atuação até 

a data de abertura do presente edital e formalização do Termo de Fomento; 

c) Declarar, conforme modelo constante no Anexo-Declaração de Ciência e Concordância, 

que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como 

que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante o processo de seleção.
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5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 
 
5.1. Para a celebração do termo de fomento, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos: 

 a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades 

de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado 

(art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas 

desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 

13.019, de 2014); 

 b) Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em 

caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa 

jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social 

seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 

2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas 

(art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

 c) Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, 

escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014); 

 d) Possuir, no momento da assinatura do Termo de Fomento, no mínimo 2 (dois) ano de 

existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, 

caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 e) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 18 (dezoito) meses, a ser comprovada no momento da 

apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 

13.019, de 2014 alterada pela Lei Federal Nº 13.204, de 14 de Dezembro de 2015, e art. 7º, caput, 

inciso II, letra “X” do Decreto Municipal nº 8.623/2017, e comprovada através da entrega do 

Relatório de atividades da OSC; 

 f) Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. O local de execução do objeto da parceria 

deverá ser no município de São José; 

 h) Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal 

atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, endereço de 

correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
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Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 

34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014 alterada pela Lei Federal Nº 13.204, de 14 de 

Dezembro de 2015, e art. 37º , caput, inciso II, do Decreto Municipal nº 8623/2017; 

  j) Possuir certificado de registro e inscrição regulares junto ao CMDCA do Município 

de São José; 

 k) Fornecer cópia do Alvará de Bombeiros e Alvará da Vigilância Sanitária para o local de 

execução da parceria no Município de São José; 

 l) Estar em situação regular quanto a débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da 

União, FGTS e dívidas trabalhistas; 

 m) Estar em situação regular quanto a débitos relativos a tributos estaduais e municipais; 

 n) Não possuir em seus quadro de dirigentes integrantes do quadro de servidores públicos 

municipais, Membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 

Administração Pública direta ou indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos familiares de 

até 2o grau, conforme Artigo art.22º, inciso III, do Decreto Municipal nº 8.623/17

  

5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de Fomento a OSC que: 

 a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar 

no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada ou 

contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, (art. 39, caput, inciso II e 

IV, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 c) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a  administração, com declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar  com a administração pública, com as sanções previstas 

no (art. 39, caput,  inciso V e nos incisos II e III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014; 

 d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, 

exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 

imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das 

contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, 

da Lei nº 13.019, de 2014 alterada pela Lei Federal Nº 13.204, de 14 de Dezembro de 2015); 

 e) Tenha entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham sido 

julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de  Contas de qualquer esfera da 

Federação, em decisão irrecorrível, nos  últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada 

responsável por falta grave e  inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de 
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confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de 

improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos  incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 

8.429, de 2 de junho de 1992 e art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014). 

 f) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública do município de São José-SC, 

estendendo-se a vedação aos respectivos  cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria 

natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder 

os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, 

da Lei nº 13.019, de 2014); 

 g) Cujo objeto social não se relacione às características do projeto ou que não 

disponham de condições técnicas para executar o objeto previsto  neste edital; 

 h) Não tenha seu registro regular junto ao CMDCA de São José, consoante Resolução 

137/Conanda; 

 i) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) 

anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014 alterada pela Lei Federal Nº 13.204, de 14 

de Dezembro de 2015); 

 
6. DAS COMISSÕES DE SELEÇÃO E JULGAMENTO 
 
6.1. O referido edital contará com as seguintes comissões: 

 a) Comissão de Edital e Banco de Projetos do FIA do CMDCA; 

 b) Comissão Permanente de Seleção da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 

6.1.1. A Comissão de Edital e Banco de Projetos do FIA do CMDCA é o órgão colegiado destinado 

a processar e julgar o presente chamamento público, constituída na forma de Resolução 

observando ainda normas específicas do Conselho, previamente à etapa de avaliação das 

propostas, pelo CMDCA, nos termos da lei 13019/2014.

 

6.1.2. A Comissão Permanente de Seleção da Secretaria Municipal de Assistência Social será a 

designada pela Portaria nº 005/SAS, de 16 de abril de 2021, ou por posterior que a altere. 

 

6.2. A Comissão responsável do CMDCA é a Comissão de Edital e Banco de Projetos do FIA, com 
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composição integral de conselheiros do CMDCA.

 

6.3. Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Edital e Banco de Projetos do FIA do 

CMDCA que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente 

Edital, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC 

participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de 

interesse, nos termos do (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

6.4.  Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Edital e Banco de Projetos do FIA do CMDCA 

poderá solicitar assessoramento técnico de especialista. 

 

6.5.  A Comissão de Edital e Banco de Projetos do FIA do CMDCA poderá realizar, a qualquer 

tempo, diligências e /ou solicitar documentações para verificar a autenticidade das informações e 

documentos apresentados pelas organizações da sociedade civil concorrente ou para esclarecer 

dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da 

impessoalidade e da transparência. 

 

6.6. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Edital e Banco de Projetos do FIA 

do CMDCA não obsta a continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o 

membro impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação 

equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da 

Lei nº 13.019, de2014). 

 

6.7. A Comissão de Edital e Banco de Projetos do FIA do CMDCA será responsável pela fase de 

avaliação das propostas (Planos de Trabalho) e análise e interposição de recursos referentes ao 

julgamento das propostas (Planos de Trabalho). 

 

6.8. A Comissão Permanente de Seleção da Secretaria Municipal de Assistência Social será 

responsável pela verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que 

não incorre nos impedimentos (vedações) legais (documentos de habilitação), bem como pela 

análise do plano de trabalho. 
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7. DA FASE DE SELEÇÃO 
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 
 

Tabela 1 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 21/10/2022 

2 Envio dos Projetos pelas OSC’s 24/10/2011 a 23/11/2022 

3 

Etapa competitiva de avaliação das propostas 

pela Comissão de Edital e Banco de Projetos do 

FIA do CMDCA 

24/11/2022 a 02/12/2022

4 Divulgação do resultado preliminar 06/12/2022

5 
Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar 
07/12/2022 a 12/12/2022 

6 
Análise de recursos contra o resultado 

preliminar 
13/12/2022 a 19/12/2022

7 
Homologação e publicação do resultado 

definitivo da fase de seleção 
20/12/2022

8 
Envio dos Envelopes do CMDCA para a 

Comissão Permanente de Seleção da SAS 
21/12/2022 

9 

Verificação do cumprimento dos requisitos para 

celebração da parceria e de que não incorre nos 

impedimentos (vedações) legais. Análise do 

plano de trabalho. 

22/12/2022 a 02/01/2023

10 
Ajustes no plano de trabalho e regularização de 

documentação, se necessário. 
03/01/2023 a 17/01/2023 

11 
Parecer Comissão Permanente de Seleção da 

SAS. 
18/01/2023 a 23/01/2023 

12 Assinatura do termo de fomento. 25/01/2023 

13 
Publicação do extrato do termo de fomento no 

Diário Oficial do Município - DOM. 
26/01/2023 
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7.2. Etapa 1 – Publicação do Edital 
 
7.2.1. O presente Edital será divulgado na página oficial do município http://www.saojose.sc.gov.br/ 

e no Diário Oficial do Município disponível em https://diariomunicipal.sc.gov.br, com prazo de 30 

(trinta) dias para a apresentação das propostas, contado a data de publicação do Edital, podendo 

ser prorrogado mediante justificativa.

 

7.2.2. A verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da 

Lei nº 13.019/2014) e a não ocorrência de impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da 

Lei nº 13019/2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível 

apenas das OSC’s selecionadas mais bem classificadas, nos termos do art. 28 da Lei nº 

13.019/2014. 

 

7.3. Etapa 2 - Envio dos projetos pelas OSC’s. 
 
7.3.1. As propostas deverão ser encaminhadas pessoalmente ou via postal (SEDEX ou carta 

registrada com aviso de recebimento) em envelopes fechados e identificados por fora da Seguinte 

forma: 

Edital de Chamamento Público 01/2022/CMDCA 

Nome da Entidade 

Endereço eletrônico e telefone de contato da Entidade 

Envelope 1 
 
Envelope 2 

 

7.3.2 O endereço para entrega ou envio das propostas e recursos é Rua Coronel Américo, 25 – 
Barreiros – São José/SC – CEP: 88117-310), Casa dos Conselhos – Recepção - horários: das 

08h30min às 16h30min;

 

7.3.3. A entidade deverá enviar dois envelopes, identificados como ENVELOPE 1 e ENVELOPE 2, 

cujo conteúdo deverá respeitar o descrito abaixo: 

 

 ENVELOPE 1 – Proposta. Deverá conter:

A Folha de Rosto, conforme Anexo II; 
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B Plano de Trabalho - obrigatoriamente conforme Anexo III, sob pena de desclassificação; 

C Planilha Estimativa de Custos, conforme Anexo IV; 

 

 ENVELOPE 2 – Documentos de Habilitação. Deverá conter:
 Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências 

previstas no art. 33 caput e inciso III da Lei nº 13.019, de 2014, alterada pela Lei Federal 

Nº 13.204, de 14 de Dezembro de 2015;

B Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, da matriz e 

da unidade onde será executado o objeto do Termo de Fomento, emitido no sítio 

eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC 

existe há, no mínimo, 02 (dois) anos com cadastro ativo em conformidade com o 

determinado pelo art. 33, alínea “a” da Lei nº 13.019 de 2014 alterada pela Lei Federal Nº 

13.204, de 14 de Dezembro de 2015; 

C Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 

natureza semelhante de, no mínimo, 02 (dois) anos de capacidade técnica e operacional, 

podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

● Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração 

pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 

civil; 

● Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

● Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas 

pela OSC ou a respeito dela; 

● Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, 

organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou 

privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou 

● Prêmios de relevância recebidos pela OSC; 

 Cópia de Comprovante de Endereço do local de execução do projeto, como conta de 

consumo, contrato de locação, alvará de localização e funcionamento municipal (art. 34, 

caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014);

B Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual e Relação nominal atualizada dos 

dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio 

eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
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Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

C Certificado de Registro e Inscrição regulares junto ao CMDCA do município de São José-

SC. 

D Cópia do Alvará de Bombeiros e Alvará da Vigilância Sanitária para o local de execução 

da parceria no Município de São José-SC; 

E Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

F Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 

G Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

H Certidão Negativa de Débitos Estadual (SC) e Municipal de São José/SC; 

I Declaração de não vinculação de dirigentes, conforme modelo no Anexo XIX; 

J Cópia dos balanços patrimonial e social, referentes ao exercício anterior e subscritos por 

profissional registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e pelo(a) 

Presidente(a) da Organização da Sociedade Civil; 

K Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos, conforme modelo no Anexo VI; 

L Declaração de Regularidade de Prestação de Contas, conforme modelo no Anexo XII; 

M Declaração de Adimplência às Tipificações da Lei Federal nº 13.019/2014,  conforme 

modelo no Anexo VII; 

N Declaração de Capacidade técnica e operacional, conforme modelo no Anexo VIII; 

O Declaração sobre Instalações e Condições Materiais, conforme modelo Anexo XVI; 

P Declaração de Abertura de Conta, conforme modelo no Anexo X; 

Q Declaração de Isenção de Inscrição Estadual, conforme Anexo XI; 

R Declaração de Requisitos Estatutários, conforme Anexo XIII; 

S Declaração de Atendimento da Divulgação da Parceria na Internet, conforme Anexo XIV; 

T Declaração Negativa de Cofinanciamento, conforme Anexo XV; 

 

7.3.3.1. O Plano de Trabalho deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente 

e, ao final, ser assinado pelo representante legal da OSC proponente. 

 

7.3.3.2 Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim 

como, não serão aceitas alterações no Plano de Trabalho, adendos ou esclarecimentos que não 

forem explícita e formalmente solicitados pela administração pública municipal, por meio do 

CMDCA ou da Comissão Permanente de Seleção da SAS. 
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7.3.3.3. Poderão ser selecionados pelo CMDCA mais de um projeto por OSC, observando-se a 

ordem classificatória e a disponibilidade orçamentária para celebração do respectivo Termo de 

Fomento. 

 

7.3.3.4. Nos casos de financiamento direto, a OSC poderá apresentar até 02 (duas) propostas, 

conforme autoriza a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 alterada pela Lei Federal Nº 

13.204, de 14 de Dezembro de 2015, Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, inciso I do art. 

15, da Resolução CONANDA nº 137, de 21 de janeiro de 2010 e Resolução CONANDA nº 194, de 

10 de julho de 2017. 

 

7.4. Etapa 3 - Etapa competitiva de avaliação das propostas 
 
7.4.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Edital e Banco de 

Projetos do FIA do CMDCA analisará os projetos apresentados pelas OSCs concorrentes. A análise 

e julgamento de cada plano de trabalho serão realizados pela referida Comissão de Seleção e 

julgamento, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento.

 

7.4.2 As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento 

estabelecidos na Tabela 2, respeitados: 

a) Os objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria; 

b) O valor de referência e o valor teto constante do edital; 

c) Os critérios de julgamento, serão privilegiados, a inovação e criatividade, bem como, a 

experiência no atendimento às crianças ou adolescentes e oferecimento de espaço favorável, 

inovador e criativo, sendo estes requisitos de caráter eliminatório.

 

7.4.3 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 

apresentados no quadro a seguir: 

 

Tabela 2 
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–

–

– –

– –

–

–

–

–
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–

–

 

7.4.4 A falsidade de informações nas propostas deverá acarretar a eliminação da proposta, 

podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e 

comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 

eventual crime. 

 

7.4.5 O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de 

julgamento, informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), local 

ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar 

relevantes. A comprovação documental de tais experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase de 

celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as 

providências indicadas no subitem anterior. 

 

7.4.6. Serão eliminados aqueles projetos: 

a) cuja pontuação total for inferior a 41,0 (quarenta e um) pontos; 

b) que recebam nota “zero” em qualquer um dos critérios de julgamento A, B, C, D, E, G e H; ou 

ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto 
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da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as 

metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a 

execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto; 

c) que estejam em desacordo com o Edital, ou cujo valor individual e/ou global estiver acima do teto 

previsto neste Edital. 

 

7.4.7. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a 

pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas 

lançadas pela Comissão de Seleção e julgamento. 

 

7.4.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na 

região de maior vulnerabilidade onde o projeto será executado considerando os dados 

apresentados pelo Conselho Tutelar e pelo Serviço Especializado de Assistência Social nos últimos 

12 (doze) meses. 

 

7.4.9. A Comissão de Edital e Banco de Projetos do FIA do CMDCA divulgará o resultado preliminar 

do processo de seleção no site http://www.saojose.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios, 

disponível em http://diariomunicipal.sc.gov.br, sendo também disponibilizado na plataforma 

eletrônica do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na internet, iniciando-se 

o prazo para recurso. 

 

7.4.10. Os recursos deverão ser apresentados na Recepção da Casa dos Conselhos - CMDCA, 

conforme item 7.3.2;

 

7.4.11. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à 

defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos 

custos. 

 

7.4.12. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

7.5. Etapa 7 – Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção: 
 
7.5.1. Após o julgamento dos recursos o CMDCA deverá homologar e publicar as decisões 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2011

recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção, em seu site oficial, portal 

http://www.saojose.sc.gov.br e no Diário Oficial do Município, disponível em 

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

 

7.5.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 

13.019, de 2014 alterada pela Lei Federal Nº 13.204, de 14 de Dezembro de2015). 

 

7.5.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo, no mínimo uma entidade com 

proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a 

administração pública e o CMDCA poderão dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-

la para iniciar o processo de celebração. 

 

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
 
8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de 

parceria: 

 

Tabela 3 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 
1 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de 

que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de 

trabalho. 

2 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 

necessário. 

3 Parecer da Comissão Permanente de Seleção da SAS; 

4 Assinatura do termo de fomento. 

5 Publicação do extrato do termo de fomento no Diário Oficial do Município - 

DOM. 

 

 

8.1.1. ETAPA 1 – Consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública por meio da 

Comissão Permanente de Seleção da Secretaria Municipal de Assistência Social, do atendimento, 

pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não incorre nos 

impedimentos legais e cumprimento de demais 
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exigências descritas na Etapa anterior, bom como na análise do Plano de Trabalho. 

 

8.1.2. ETAPA 2 - Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de documentação se necessário 

 

8.1.2.1 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou caso constatado 

evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua 

situação, no prazo de 15 (cinco) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria. 

 

8.1.2.2 Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, a 

administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até 15 (cinco) 

dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada. 

 

8.1.2.3. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativa. 

 

8.1.2.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC selecionada 

não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, incluindo os exigidos nos 

arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a 

aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. 

 

8.1.3. ETAPA 3. Parecer do órgão técnico. A Comissão permanente de Seleção de Parcerias da 

SAS emitirá parecer positivo ou negativo para assinatura do Termo de Fomento, observados os 

critérios e exigências do edital; 

 

8.1.3.1. O parecer positivo não gera direito a assinatura do Termo de Fomento, estando esta sujeita 

a avaliação de conveniência pela administração pública; 

 

8.1.4. ETAPA 4 .A assinatura do Termo de Fomento. As entidades serão chamadas para assinatura 

do Termo de Fomento, observada a ordem de classificação na etapa classificatória e Parecer 

positivo na etapa de celebração, até que se atinja o teto de investimento previsto no ítem 1.3. 

 

9. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO 
OBJETO 
 
9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital 
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são provenientes das características abaixo discriminadas: 

 

9.1.1 Órgão/Unidade Orçamentária: 2701 

 

9.1.2. Projeto/Atividade: 2.432 – Apoio e Assistência à Entidades - FIA 

9.1.3. Elementos de despesa: 3.3.50.43.00.00.00.00.0040 

 

9.2.  Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da 

seleção, o CMDCA indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das 

parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes. 

 

9.3. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada 

parcela da despesa, a ser transferida pelo CMDCA nos exercícios subsequentes, será realizada 

mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do 

instrumento da parceria, no exercício em que a despesa estiver consignada. 

 

9.4. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará 

consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014. 

 

9.5. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral, efetuados com 

recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em 

especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014 e 

Instrução Normativa nº 14/2012 do TCE/SC. É recomendável a leitura integral desta legislação, não 

podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de 

cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis. 

 

9.6.  Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo 

admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 

13.019, de 2014): 

I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal 

próprio da OSC,  , durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 

pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais 

encargos sociais e trabalhistas; 
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II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a 

execução do objeto da parceria assim o exija; 

III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao 

valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água, energia, dentre 

outros); e 

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e 

serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários e essenciais à instalação dos 

referidos equipamentos e materiais. 

 

9.7.  É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 

órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 

previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. 

 

9.8. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 

administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos 

termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014. 

 

9.9. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e 

financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e 

conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o 

instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao 

repasse financeiro. 

 

9.10. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do município 

http://www.saojose.sc.gov.br/ e no Diário Oficial do Município, disponível em 

https://diariomunicipal.sc.gov.br, com prazo máximo de 30 (trinta) dias para a apresentação das 

propostas, contado da data de publicação do Edital, podendo ser prorrogado mediante justificativa.
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10.2.Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dias) 

dias da data-limite para envio dos projetos, por petição entregue na sede do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 
10.3. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de 

seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data-

limite para envio dos projetos, exclusivamente de forma física entregue na sede do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os esclarecimentos serão prestados pela 

Comissão de Edital e Banco de Projetos do FIA do CMDCA. 

 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. 

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do 

processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

10.5. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 

esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o 

prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou 

o princípio da isonomia. 

 

10.6. O CMDCA resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, 

observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública. 

 

10.7. Todos os custos decorrentes da elaboração dos projetos e quaisquer outras despesas 

correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades 

concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da 

administração pública. 

 

10.8. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no 

todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação 

de qualquer natureza. 

 

10.9. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer 
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documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a 

eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a 

comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 

eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração 

da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação 

das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014. 

 

10.10. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de 

celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar qualquer 

evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao 

cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração. 

 
10.11. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, 

quando houver, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o registro da referida alteração.

 

10.12. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 

 

10.13. A conta bancária reservada à movimentação dos recursos será aberta pela(s) OSC(s) 

somente após esta(s) última(s) ter(em) sido devidamente escolhidas(s) pela Comissão de Seleção 

e Julgamento e Comissão Permanente de Seleção da Secretaria Municipal de Assistência Social 

para firmar a parceria e destinar-se-á exclusivamente a transações correspondentes a esta última. 

 

10.14. ETAPA 5: Publicação do extrato do termo de Fomento no Diário Oficial do Município, 

disponível em https://diariomunicipal.sc.gov.br. O termo de fomento somente produzirá efeitos 

jurídicos após a publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração 

pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 

 

10.15. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes, taxa para participar deste 

Chamamento Público. 

 

10.16. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 

correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades 

concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da 

administração pública. 
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10.17. O presente Edital terá vigência de até 18 (dezoito) meses, prorrogáveis por Resolução do 

CMDCA. As OSCs com propostas classificadas e selecionadas em virtude deste Edital serão 

convocadas para celebração de Termo de Fomento a partir da data da homologação do resultado 

definitivo, obedecida a ordem de classificação, com execução estimada para os exercícios de 

2021/2022, desde que haja disponibilidade e dotação orçamentária no exercício da celebração, 

sem necessidade de realização de novo chamamento público. A vigência do edital não se confunde 

com o prazo de execução limitado à 12 (doze) meses, prorrogáveis. 

 
10.18. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Modelo de Ofício; 

Anexo II – Folha de Rosto; 

Anexo III – Plano de Trabalho; 

Anexo IV – Planilha de Estimativa de Custos; 

Anexo VI – Declaração de comprovação de endereço do local de execução do projeto; 

Anexo VII– Declaração de Adimplência às Tipificações da Lei 13019/2014; 

Anexo VIII – Declaração de Capacidade Técnica e operacional; 

Anexo IX – Declaração Dirigentes; 

Anexo X – Declaração de Contratação; 

Anexo XI – Declaração de Abertura de Conta Corrente; 

Anexo XII – Declaração de Isenção de Inscrição Estadual; 

Anexo XIII – Declaração de Regularidade de Prestação de Contas; 

Anexo XIV – Declaração de Requisitos Estatutários; 

Anexo XV – Declaração de Atendimento da divulgação da parceria na Internet; 

Anexo XVI – Declaração negativa de cofinanciamento; 

Anexo XVIII – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

Anexo XIX – Minuta do Termo de Fomento. 
 

São José/SC, 20 DE OUTUBRO de 2022. 

 

 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos  

da Criança e do Adolescente 
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ANEXO I 
 
MODELO DE OFÍCIO 
 
 
A _______________________________________, inscrita  no   CNPJ    sob    o    nº 
______________________,com o endereço __________________________, representada pelo 
seu Presidente/representante legal, Sr. ______________, abaixo  assinado,  portador  da  Cédula 
de Identidade RG nº ___________________ e  do CPF nº _______________________,a fim de 
participar do Edital de Chamamento Público 02/2019/CMDCA/JS, do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de São José, referente a seleção pública de 
Projetos a serem financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
FMDCA, vem apresentar os seguintes envelopes: 
 
ENVELOPE1 – Plano de Trabalho/Proposta (contendo a Folha de Rosto - Anexo II e o Plano de 
Trabalho - Anexo III) e 
 
ENVELOPE 2 – Documentos de Habilitação (contendo a documentação indicada no item 8.6 do 
edital), solicitando a protocolização e aprovação do Projeto (nome do 
Projeto). 
 
 
 
, de de . 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO II 
FOLHA DE ROSTO 
 
 
 

–

–

 
 
 
 
 
 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2020

ANEXO III 
PLANO DE TRABALHO 

 
–

 

 

 
–

 
–

–
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–

–

–

–



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2022

– Objetivos Específicos da Proposta (Devem apresentar a “quebra” detalhada do objetivo geral, relacionando com os resultados a 

–

–

–

–

–

–

 
–

–

 

–
 

–

–

–
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–
- 

- 
 

–

–

–

 

 
–
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–

 
–

 
 

–

–

 
 

 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

 
 

–
–

 
● 

 
● 

 
● 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 
 

 
DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO 
PROJETO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI 
 

 
Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII 

 
 

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA ÀS TIPIFICAÇÕES DA LEI 13019/2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VIII 
 
 
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
 
 
 

e nos termos da Lei no 13.019/2014, art. 33, “b” e “c”, DECLARO que a Organização da Sociedade Civil em tela 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IX 
 
DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULAÇÃO DE DIRIGENTES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE 
 
 
 
 

–
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XI 
DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XII 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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ANEXO XIII 
 
 

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS ESTATUTÁRIOS 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XIV 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DA DIVULGAÇÃO DA PARCERIA NA 
INTERNET 
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ANEXO XV 
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE COFINANCIAMENTO 

 
 
 

–

–

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XVI 
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 
 
 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]:

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais 
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas. 

OU 

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como 
pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A presente 
observação deverá ser suprimida da versão final da declaração. 

 
 
 
 
 
 

 (Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO XVII 
 
TERMO DE FOMENTO Nº XXX/2022 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXX/2022 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
TERMO DE FOMENTO QUE CELEBRAM, ENTRE SI, O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE – F.I.A. 
 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Acioni 
Souza Filho, 403, Centro - São José/SC, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 

82.892.274/0001-05, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
através do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA, aqui representado pela 
Gestora do FIA Senhora RITA DE CÁSSIA FAVERSANI FURTADO, Secretário Municipal de 
Assistência Social, inscrito no CPF nº 594.168.159-34, denominados neste ato simplesmente 
Administração Pública Municipal e pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes – CMDCA/SJ, Srª DANUZIO BRANDELERO, inscrita no CPF nº 
XXXXXXX, aqui denominados nesta ato simplesmente CMDCA/SJ de um lado, e de outro lado a 
XXXXXXXXXXXXXX, ora dito(a) OSC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, estabelecida na (endereço da entidade), representado pelo(a) Presidente, 
Sr(a). XXXX, portadora do RG nº xxxxxxxxx e inscrita no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, resolvem, com 
base na Lei nº 13.019 de 2014, celebrar o presente Termo de Fomento mediante as cláusulas e 
condições seguintes:
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRO O presente Termo de Fomento tem por objeto a formalização de parceria, 
através de repasse de recursos para Organizações da Sociedade Civil (OSC), com a finalidade de 
execução de projetos de cunho social, complementares ou inovadores, voltados a políticas públicas 
da criança e do adolescente, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que 
envolve a transferência de recursos financeiros do FIA/SJ.
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Casos excepcionais e oriundos de determinação judicial serão tratados 
de acordo com a peculiaridade que o caso requeira.
 
DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Integram este instrumento, independente de transcrição, o Plano de 
Trabalho, proposto pela OSC e aprovado pelos membros das comissões de avaliação, bem como 
toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os participantes acatam 
integralmente.
 
DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA QUARTA: São obrigações dos Partícipes:
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I – Da Administração Pública Municipal: 
 
1) Transferir à OSC os recursos financeiros previstos para a execução deste Termo de 

Fomento, de acordo com a programação orçamentária e financeira estabelecida no Cronograma de 
desembolso do Plano de Trabalho;

 
2) Acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto deste 

Termo de Fomento, comunicando à OSC quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos 
recursos públicos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, bem como suspender a 
liberação de recursos, fixando o prazo estabelecido na legislação pertinente para saneamento ou 
apresentação de informações e esclarecimentos;

 
3) Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, nos termos do art. 35, 

inciso V, alínea h, da Lei 13019/2014; 
 
4) Retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese de inexecução por culpa 

exclusiva da organização da sociedade civil, para assegurar o atendimento de serviços essenciais à 
população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter 
a execução das metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei nº 
13019/2014; 

 
5) Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano 

de Trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a 
Administração Pública Municipal assumir essas responsabilidades, nos termos do art. 62, II, da 
Lei nº 13.019/2014;

 
6) Reter a liberação dos recursos quando houver evidências de irregularidade na 

aplicação de parcela anteriormente recebida ou quando a OSC deixar de adotar sem justificativa 
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública Municipal ou pelos 
órgãos de controle interno ou externo, comunicando o fato à OSC e fixando-lhe o prazo de até 30 
(trinta) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, nos termos do 
art. 48 da Lei nº 13.019/2014;

 
7) Prorrogar de “ofício” a vigência do Termo de Fomento, antes do seu término, 

quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do 
atraso verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019/2014;

 
8) Publicar no Diário Oficial do Município, extrato do Termo de Fomento; e 
 
9) Analisar as prestações de contas parciais e final relativas a este Termo de Fomento, 

emitindo parecer conclusivo sobre sua aprovação ou não, na forma proposta nos arts. 66 e 67 da 
Lei 13.019/2014; 

 
10) Comunicar a plenária do CMDCA/SJ a cerca de quaisquer irregularidades com 

relação a execução do Termo de Fomento, a fim de que sejam tomadas as devidas providências 
pelo respectivo Conselho;

 
II – Do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes: 
 
1) Acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto deste 
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Termo de Fomento, comunicando à OSC quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos 
recursos públicos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, bem como suspender a 
liberação de recursos, fixando o prazo estabelecido na legislação pertinente para saneamento ou 
apresentação de informações e esclarecimentos;

 
2) Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, nos termos do art. 35, 

inciso V, alínea h, da Lei 13019/2014; 
 
3) Analisar as prestações de contas parciais e final relativas a este Termo de Fomento, 

emitindo parecer conclusivo sobre sua aprovação ou não, na forma proposta nos arts. 66 e 67 da 
Lei 13.019/2014; 

 
4) Comunicar a Administração Pública Municipal a cerca de quaisquer 

irregularidades com relação a execução do Termo de Fomento, a fim de que sejam tomadas as 
devidas providências pelo respectivo Conselho;

 
III – Da Organização da Sociedade Civil: 
 
1) Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado 

pela Administração Pública Municipal e CMDCA/SJ, adotando todas as medidas necessárias à 
correta execução deste Termo de Fomento, observado o disposto na Lei n. 13.019, de 2014, no 
Decreto Municipal nº 8623/2017, Instrução Normativa nº 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina, Manual da Prestação de Contas emitido pela Secretaria de Assistência Social 
de São José;

 
2) Aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto 

do presente Termo de Fomento; 
 
3) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no 

Termo de Fomento, inclusive os serviços eventualmente contratados, observando a qualidade, 
quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho; 

 
4) Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda 

documentação jurídica e institucional necessária à celebração deste Termo de Fomento; 
 
5) Não utilizar os recursos recebidos nas finalidades vedadas pelo art. 45 da Lei n. 

13.019/2014; 
 
6) Apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o estabelecido nos art. 

63 a 72 da Lei nº 13.019/2014. 
 
7) Encaminhar ao setor técnico relatório mensal de atendimento até o quinto dia útil de 

cada mês; 
 
8) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução 

dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras, ações e 
atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela 
população beneficiária, quando detectados pela Administração Pública Municipal e CMDCA/SJ 
ou pelos órgãos de controle;

 
9) Submeter previamente ao CMDCA/SJ qualquer proposta de alteração do Plano de 
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Trabalho aprovado, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à 
execução das despesas;

 
10) Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo de Fomento 

em conta específica, aberta em instituição financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os 
resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como 
contrapartida, aplicando-os, na conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no 
cumprimento do seu objeto, observadas as vedações constantes neste instrumento relativas à 
execução das despesas; 

 
11) Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos 

financeiros fixados neste instrumento, indicados na cláusula atinente ao valor e à dotação 
orçamentária; 

 
12) Realizar todos os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 

acompanhamento, prestação de contas e demais informações, quando couber, incluindo 
regularmente as informações e os documentos exigidos pela Lei 13.019/14, Decreto Municipal nº 
8623/17 e IN 14/2012 do TCE/SC, ou normativa que venha a ser editada com a mesma finalidade, 
mantendo-os atualizados; 

 
13) Estimular a participação dos beneficiários finais na implementação do objeto do 

Termo de Fomento, bem como na manutenção do patrimônio gerado por esses investimentos; 
 
14) Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas 

ao bom desempenho das atividades conforme aponta o Caderno de Orientações Técnicas de 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, a Política Nacional de Assistência Social, 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e o Termo de Referência; 

 
15) Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios 

relativos a este Termo de Fomento, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme previsto no parágrafo 
único do art. 68 da Lei nº 13.019/2014; 

 
16) Facilitar a supervisão e a fiscalização da Administração Pública Municipal e 

CMDCA/SJ, permitindo-lhe efetuar acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, 
as informações e os documentos relacionados com a execução do objeto deste Termo de Fomento, 
especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa aos contratos celebrados;

 
17) Permitir o livre acesso de servidores da Administração Pública Municipal e 

CMDCA/SJ e dos órgãos de controle interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, 
documentos e informações referentes a este Termo de Fomento, especialmente no que se refere 
ao exame da documentação relativa aos contratos celebrados, bem como aos locais de execução 
do respectivo objeto;

 
18) Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos 

respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, nos 
termos do art. 10 da Lei nº 13.019/2014; 

 
19) Prestar contas Administração Pública Municipal, ao término de cada exercício e 

no encerramento da vigência do Termo de Fomento, nos termos do capítulo IV da Lei nº 13.019, de 
2014, e do capítulo VII, do Decreto nº 8.726, de 2016;
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20) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal, comercial 
e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos 
utilizados na execução do objeto deste Termo de Fomento, bem como por todos os encargos 
tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento; 

 
21) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação da Administração Pública 

Municipal e CMDCA/SJ em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a 
execução do objeto descrito neste Termo de Fomento e, apor a marca da Administração Pública 
Municipal e CMDCA/SJ nas placas, painéis e outdoors de identificação dos projetos custeados, no 
todo ou em parte, com os recursos deste Termo de Fomento.

 
22) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos 

investimentos decorrentes do Termo de Fomento, após sua execução, de modo a assegurar a 
sustentabilidade do projeto e atender as finalidades às quais se destina; 

 
23) Manter a Administração Pública Municipal e CMDCA/SJ informada sobre 

situações que eventualmente possam dificultar ou interromper o curso normal da execução do 
Termo de Fomento e prestar informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o respectivo 
acompanhamento e fiscalização.

 
24) Permitir à Administração Pública Municipal e CMDCA/SJ, bem como aos 

órgãos de controle interno e externo, o acesso à movimentação financeira da conta específica 
vinculada ao presente Termo de Fomento;

 
25) Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos 

órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, 
cientificar o Ministério Público; 

 
26) Garantir a manutenção da capacidade técnica e operacional necessária ao bom 

desempenho das atividades; 
 
27) Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal; 

 
28)Participar quando convocada, das reuniões promovidas pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social; 
 
29)Seguir as orientações, diretrizes e o manual da prestação de contas emanadas da 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 
30) Participar das discussões relacionadas à assistência social que ocorram no âmbito 

municipal vinculadas à formação continuada de trabalhadores da assistência social; 
 
31) Não repassar os recursos recebidos, para outras entidades de direito público ou 

privado; 
 
33) Encaminhar, mensalmente, as certidões negativas de débitos junto com a 

prestação de contas mensal; 
 
34) Atualizar o quadro de recursos humanos no plano de trabalho, sempre que houver 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2043

alteração, no prazo de 5 (cinco) dias; 
 
35) Entregar a prestação de contas encadernada, numerada, rubricada em todas as 

páginas e com espiral; 
 
36) As respostas aos questionamentos realizados por e-mail pela Administração 

Pública deverão ser realizadas no prazo concedido pela mesma; 
 
37) Toda alteração de endereço deverá ser informada a Administração Pública no 

prazo de 5 (cinco) dias; 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A. Para a execução do objeto deste Termo de Fomento, os recursos somam o valor 

mensal/integral de R$ XXXXXX,XX, totalizando o repasse de R$ XXXXXX,XX na vigência de XX 
meses.

 
I - Correrão as despesas à conta de dotação consignada ao Fundo Municipal de 

Assistência Social, no Orçamento Fiscal do Município para o ano de 2021, observadas as 
características abaixo discriminadas:

 
II – Órgão/Unidade Orçamentária: 28.01

 

9.1.2. Projeto/Atividade: 2.553 – Apoio e Assistência à Entidades -CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

9.1.3. Elementos de despesa: 3.3.50.43.00.00.00.00.0023, 3.3.50.43.00.00.00.00.0022, 

3.3.50.43.00.00.00.00.0080 

 
B. Os recursos da Administração Pública Municipal destinados à execução do 

objeto deste Termo de Fomento serão pagos mensalmente/integralmente perfazendo o valor de R$ 
xxxxxx,xx, a crédito de conta corrente específica em nome da OSC.

 
 
I - Os valores previstos no caput desta Cláusula serão creditados a OSC, até o quinto 

dia útil de cada mês, no caso de repasse mensal;
 
II – Os valores serão depositados na conta colocada perante o plano de trabalho. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
 

A. Os recursos financeiros relativos ao repasse da Administração Pública Municipal 
serão depositados na conta corrente específica na instituição financeira determinada pela 
administração pública, como disposto no art. 51 da Lei n° 13.019/2014.

 
B. Os recursos serão liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e 

financeira da Administração Pública Municipal, em conformidade com o número de parcelas 
prevista na cláusula anterior e no cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho 
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aprovado, que guardará consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto do 
Termo de Fomento, ficando condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 
da Lei nº 13.019/2014.

 
C. Os recursos transferidos serão utilizados exclusivamente para o pagamento das 

despesas previstas no Plano de Trabalho, vedada a sua aplicação em finalidade diversa. 
 
D. Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente 

computados a crédito do Termo de Fomento e aplicados, exclusivamente, no objeto de sua 
finalidade, mediante solicitação fundamentada da OSC e anuência prévia da Administração 
Pública Municipal e CMDCA/SJ, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos.

 
E. Os recursos da parceria geridos pela OSC estão vinculados ao Plano de Trabalho e 

não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser 
alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 
 

A. O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de 
acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
I - É vedado à OSC:
 
1) utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da 

estabelecida no Plano de Trabalho; 
 
2) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de 

pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de 
consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias; e 

 
3) efetuar pagamento em data posterior à vigência deste Termo de Fomento, salvo se 

expressamente autorizado pela autoridade competente da Administração Pública Municipal e 
desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante sua vigência;

 
II - Toda a movimentação de recursos será realizada mediante transferência eletrônica 

sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
 

A. A OSC adotará métodos usualmente utilizados pelo setor privado para a realização 
de compras e contratações de bens e serviços com recursos transferidos pela Administração 
Pública Municipal.

 
B. A OSC deve verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da 

despesa, aprovado no Plano de Trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação e, caso o 
valor efetivo da compra ou contratação seja superior ao previsto no Plano de Trabalho, deverá 
assegurar a compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado.
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C. Para fins de comprovação das despesas,a OSC deverá obter de seus fornecedores 
e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou nota fiscal eletrônica, com data, valor, 
nome e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ do fornecedor 
ou prestador de serviço. 

 
D. Somente poderá utilizar notas manuais com justificativas, desde que a legislação 

tributária permita. 
 
E. A OSC deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas no balancete 

de prestação de Contas (TC 28), inserindo as notas, comprovantes fiscais ou recibos referentes às 
despesas.

 
CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
 

A. A execução do objeto da parceria será acompanhada pela Administração Pública 
Municipal e pelo CMDCA/SJ por meio de ações de monitoramento e avaliação, que terão caráter 
preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular da parceria, devendo constar em 
registro de prestação de contas.

 
B. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das informações 

acerca do processamento da parceria constantes do sistema de prestação de contas, incluída a 
possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da 
verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria. 

 
C. A Administração Pública Municipal designará servidor público que atuará como 

gestor da parceria, responsável pelo monitoramento sistemático da parceria, podendo designar 
também fiscais que farão o acompanhamento da execução em registro de prestação de contas e 
com visitas in loco.

 
D. A Administração Pública Municipal e o CMDCA/SJ realizarãovisita técnica in 

loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para a 
verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas.

 
E. Sempre que houver visita técnica in loco, o resultado será circunstanciado em 

relatório de visita técnica in loco, que será incluso em registro de prestação de contas e enviado à 
OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a revisão do relatório, a 
critério do órgão ou da entidade da Administração Pública Municipal e do CMDCA/SJ.

 
F. A visita técnica in loco não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria 

realizadas pela Administração Pública Municipal e CMDCA/SJ, pelos órgãos de controle interno 
e externo.

 
 
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

A. O prazo de vigência deste Termo de Fomento será a contar de xx/xx/20xx a 
xx/xx/20xx, podendo ser prorrogado nos seguintes casos e condições previstos no art. 55 da Lei nº 
13.019/2014: 
 

I - Mediante termo aditivo, por solicitação da OSC devidamente fundamentada, 
formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, desde que autorizada pela 
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Administração Pública Municipal.
 
II - De ofício, por iniciativa da Administração Pública Municipal quando der causa a 

atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.
 
III – A prorrogação da vigência prevista no inciso I apenas será admitida, mantidas as 

demais cláusulas do Termo de Fomento, desde que seja devidamente formalizada, justificada e 
previamente autorizada pela Administração Pública Municipal, considerando as seguintes 
situações:

 
1) Alteração do Plano de Trabalho sugeridos pela Administração Pública Municipal 

para aperfeiçoamento dos processos e dos resultados previstos;
 
2) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do Plano de Trabalho; e 
 
3) Ampliação de metas e etapas com aumento das quantidades inicialmente previstas 

no Plano de Trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO 

 
A. Este Termo de Fomento poderá ser modificado, em qualquer de suas cláusulas e 

condições, exceto quanto ao seu objeto, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou 
por apostilamento, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do 
seu término, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 13.019/2014. 

 
B. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, 

desde que submetidos pela OSC e aprovados previamente pela autoridade competente.
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
A. A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) do recebimento de cada parcela para a Administração Pública 
Municipal, de forma parcial, com base no cronograma de desembolso constante do Plano de 
Trabalho, observando a regra de que não repassará a parcela subsequente sem a devida 
prestação de contas anterior e assim sucessivamente.

 
B. As prestações de contas observarão as regras previstas nos arts. 63 a 72 da Lei 

13019/2014, além das cláusulas constantes deste Termo de Fomento e do Plano de Trabalho. 
 
C. As prestações de contas apresentadas pela OSC deverão conter elementos que 

permitam a Administração Pública Municipal avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi 
executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a 
comprovação do alcance das metas, sendo considerada a verdade real e os resultados alcançados. 
Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a 
receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

 
D. A prestação de contas deverá ser entregue em papel encadernado com espiral, 

páginas numeradas, rubricadas pelo responsável e digitalizada
 
E. Para fins de prestação de contas a OSC deverá apresentar relatório (parcial ou 
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final) de execução do objeto e relatório de execução financeira, que conterá no mínimo, as 
seguintes informações e documentos:

 
I - Relatório de Execução do Objeto: 
 
1) demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação 

de contas; 
 
2) descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 
 
3) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de 

presença, fotos, vídeos, entre outros; 
 
4) os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver; 
 
5) informações sobre os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; 
 
6) informações sobre a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão 

do objeto; 
 
7) justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas, quando for o 

caso e as medidas para ajustamento. 
 
8) informações sobre o grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado 

por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração 
do conselho de política pública setorial, entre outros.. 

 
II - Relatório de Execução Financeira: 
 
1) Balancete contendo a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive 

rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho; 
 
2) Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, 

quando houver; 
 
3) Extrato da conta bancária específica e aplicação financeira, do dia do recebimento 

do recurso até o dia da última transação com a conciliação bancária; 
 
4) Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 
 
5) Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; 
 
6) Original das notas e dos comprovantes fiscais, inclusive holerites, com data do 

documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço, contendo, 
ainda, o número do processo e do termo de Fomento a que for destinado, bem como assinatura e 
rubrica do responsável pela OSC;

 
7) Comprovante bancário dos pagamentos realizados com a respectiva identificação 

do credor; 
 
8) Entregar documentos que constituem comprovantes de regularidade da despesa 
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custeada com recursos repassados, tais como os documentos fiscais definidos na legislação 
tributária, originais e em primeira via, folha de pagamento e guias de recolhimento de encargos 
sociais e tributos; 

 
9) O documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar: data de 

emissão, o nome, o endereço do destinatário e o número de registro no CNPJ; a descrição precisa 
do objeto da despesa marca tipo, modelo, quantidade e demais elementos que permitam sua 
perfeita identificação, não sendo admitidas descrições genéricas. Os valores unitário e total, de 
cada mercadoria ou serviço e o valor total da operação. Não será aceito recibo como comprovação 
de despesa cuja transação incida qualquer natureza de tributo, pois para tal é necessária a emissão 
de nota fiscal. E no campo observações, citar o número do Termo de Fomento;

 
10) Quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou serviços no 

documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações para que 
fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa e demonstrada 
sua vinculação com o objeto do repasse; 

 
11) Devolver a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, juntamente com a 

prestação de contas, todo o recurso que não tenha sido utilizado;
 
12) Responsabilizar-se pelo cumprimento do prazo estabelecido para a entrega das 

prestações de contas; 
 
13) A movimentação da conta deverá ser feita através de transferência eletrônica de 

numerário com a identificação do credor; 
 
14) A OSC deverá manter-se em dia com as obrigações junto ao INSS, e ao 

FGTS/CEF durante todo o decorrer da Parceria (apresentando em cada parcela liberada, a 
comprovação dos referidos encargos);

 
15) A OSC deverá informar o valor da contrapartida, quando houver, seu detalhamento 

e a forma de sua aplicação, apresentando balancete mensal;
 
16) Encaminhamento mensal das certidões negativas de débitos a nível Municipal, 

Estadual e Federal. 
 
17) A prestação de contas deverá ser acompanhada dos seguintes documentos, sem 

qualquer rasura:
 

● Balancete demonstrando a receita e as despesas, evidenciando o saldo; 
 

● Notas/Cupons Fiscais emitidos sem rasuras e constando, obrigatoriamente, as seguintes 
informações (originais e cópia quando se tratar de cupom fiscal): 
 

1 Data de emissão, que deverá ser posterior ao depósito bancário dos recursos, 
conforme extrato bancário comprobatório; 
 Nome e endereço da OSC;

3 Descrição de quantidade, tipo, modelo e demais elementos que permitam perfeita 
identificação do que foi adquirido ou dos serviços prestados; 

 
● Valores unitários e totais por mercadoria, bem como o valor total da Nota/Cupom Fiscal; 
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● A OSC deve comprovar, através de carimbo, na própria Nota/Cupom Fiscal, o recebimento 

do (os) material (s) adquirido (s) ou serviços prestados, e que esta conforme as 
especificações neles consignados;
 

● Não será admitido recibo como comprovação de despesa cuja transição incida qualquer 
natureza de tributo, pois para tal é necessária a emissão de nota fiscal, salvo aquelas 
empresas permitidas pelo regulamento do Imposto de Renda; 
 

● Comprovante da devolução dos recursos recebidos e não aplicados, quando houver; 
 

● Fotocópia de todas as transferências eletrônica, DOCs, TEDs; 
 

● Os orçamentos apresentados deverão constar: data, descrição do produto ou serviço, bem 
como valor unitário e o valor total conforme descrito e quantidade adquirida na Nota Fiscal, 
bem como o número do processo administrativo e/ou número do termo de Fomento a que 
faz referência. 
 

● Certidões negativas de débitos a nível Municipal, Estadual e Federal válidas. 
 

● Certidão negativa de INSS e FGTS/CEF 
 

E. A análise do relatório de execução financeira será feita pela Administração Pública 
e contemplará: 

 
I - o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas 

previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme 
aprovado no plano de trabalho; 

 
II - a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as 

despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente 
específica da parceria. 

 
F. A análise da prestação de contas final pela Administração Pública Municipal será 

formalizada por meio de parecer técnico conclusivo, que deverá verificar o cumprimento do objeto e 
o alcance das metas previstas no Plano de Trabalho e considerará: 

 
I - os relatórios parciais (quando houver) e finais de execução do objeto; 
 
II - os relatórios parciais (quando houver) e finais de execução financeira; 
 
III - relatório de visita técnica in loco, quando houver;
 
IV - relatório técnico de monitoramento e avaliação. 
 
G. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no 

plano de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico, avaliará os efeitos da parceria.
 
H. A OSC deverá observar o prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data de 

pagamento da última e/ou única parcela da parceria para entregar o relatório de execução do objeto 
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e de execução financeira para a Administração Pública Municipal.
 
I. O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da 

autoridade competente e poderá concluir pela: 
 
II - aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e 

das metas da parceria; 
 
III - aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos 

o objeto e as metas da parceria, forem constatados impropriedade ou qualquer outra falta de 
natureza formal que não resulte em dano ao erário; ou 

 
VI - rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses: 
 
1) omissão no dever de prestar contas; 
 
2) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de 

trabalho; 
 
3) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou 
 
4) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
 
V - A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável por 

celebrar a parceria ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a subdelegação. 
 
J. A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e poderá:
 
I - apresentar recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, à autoridade que a proferiu, a qual, 

se não reconsiderar a decisão no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhará o recurso ao Prefeito 
Municipal, para decisão final no prazo de 30 (trinta) dias; ou 

 
II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogável, no máximo, por igual período. 
 
L. Exaurida a fase recursal, a Administração Pública Municipal deverá:
 
I - no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, notificar a OSC as 

causas das ressalvas; e
 
II - no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 

30 (trinta) dias devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do 
objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada;

 
III – no caso de aprovação, encaminhar para o CMDCA/SJ para deliberação pela 

plenária para aprovação final da prestação de contas.
 
M. O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter 

preventivo e será considerado na eventual aplicação das sanções. 
 
N. No caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 
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30 (trinta) dias devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do 
objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada. O não ressarcimento ao erário 
ensejará:

 
I - A instauração da Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente;
 
II - o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da rejeição. 
 
O. O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública 

Municipal será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de recebimento do relatório final 
de execução do objeto, podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não 
exceda o limite de 300 (trezentos) dias.

 
P. O transcurso do prazo definido na anterior, e de sua eventual prorrogação, sem que 

as contas tenham sido apreciadas:
 
I - não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas 

parcerias; e
 
II - não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que 

se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido 
causados aos cofres públicos. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 
 
A. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer 

tempo, por qualquer dos partícipes, desde que comunicada esta intenção à outra parte no prazo 
mínimo de 60 (sessenta) dias, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e 
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença. 

 
B. O Termo de Fomento será rescindido unilateralmente pela Administração Pública 

Municipal nas seguintes hipóteses:
 
1) quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados 

no prazo de 120 (cento e vinte) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que 
previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pela Administração Pública 
Municipal.

 
2) caso haja irregularidade ou inexecução parcial do objeto. 
 
3) Sendo comunicado o CMDCA/SJ para deliberação a cerca da rescisão.

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 

 
A. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de 

Fomento, a OSC deverá restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, os saldos financeiros 
remanescentes.

 
B. Os recursos a serem restituídos na forma do caput incluem:
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I – o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros depositados na conta 

bancária específica, inclusive o proveniente das receitas obtidas nas aplicações financeiras 
realizadas e não utilizadas no objeto pactuado; 

 
II - os valores relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de 

contas não apresentada; 
 
III – o valor pelo qual os bens remanescentes foram adquiridos, na hipótese de 

dissolução da OSC ou quando a motivação da rejeição da prestação de contas estiver relacionada 
ao uso ou aquisição desses bens.

 
C. A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a instauração de Tomada de 

Contas Especial, conforme art. 52 da Lei nº 13.019/2014. 
 
D. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados mediante atualização 

monetária, acrescido de juros equivalentes à taxa Selic, os quais deverão ser devolvidos ao Fundo 
Municipal de Assistência Social.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL 

 
A. Nos termos do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, a administração pública poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções:
 
I - advertência; 
 
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração 
pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

 
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
Administração Pública Municipal, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II.

 
B. A Administração Pública Municipal determinará a instauração da Tomada de 

Contas Especial nas seguintes hipóteses:
 
I - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria e a OSC não devolva os valores 

repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não 
apresentada no prazo determinado; e

 
II - no caso de rejeição da prestação de contas, caso a OSC não devolva os recursos 

financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação 
de contas não apresentada.

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS BENS REMANESCENTES 
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A. Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do presente Termo de 
Fomento, e que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou 
construídos serão de propriedade da Administração Pública, não sendo permitida sua utilização em 
qualquer outra ação que não esteja dentro do escopo do objeto pactuado. 

 
B. Na hipótese de dissolução da OSC durante a vigência da parceria, o valor pelo qual 

os bens remanescentes foram adquiridos deverá ser computado no cálculo do valor a ser 
ressarcido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 

A. A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em 
alteração de valor ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica 
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, no prazo de até 10 
(dez) dias a contar da respectiva assinatura. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
 

A. Os partícipes procurarão resolver administrativamente eventuais dúvidas e 
controvérsias decorrentes do presente ajuste. Não logrando êxito na solução administrativa, será 
competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de Fomento no foro da Comarca de 
São José. 

 
E, por assim estarem plenamente de acordo os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável 
cumprimento dos termos no presente instrumento, o qual lido e achado conforme, que vão 
assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 
 

São José, SC, xx de xxxx de 2022. 
 

Rita de Cássia Faversani Furtado 
Secretária de Assistência Social 

Presidente 
Entidade selecionada 

 
Danuzio Brandelero 
Presidente CMDCA/SJ 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2054

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2022
Publicação Nº 4264416

 

 

  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
                      PUBLICADO NO D.O.M./SC 

Edição:__________ 
De: ____/____/____ 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2022 
 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, com esteio nas Leis Federais 

13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 13.204/2015 e 

Decreto Municipal nº 8.623/2017, torna público o presente Edital de 

Chamamento Público visando a seleção de Organização da Sociedade 

Civil interessada em celebrar Termo de Colaboração que tenha por 

objeto a execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para Crianças e Adolescentes - SCFV/CA, entre 06 anos á 

17 anos e pessoas com deficiência intergeracional.  

 

 

 

1. PROPÓSITO DO EDITAL 

 
1.1. Chamamento público para seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), devidamente 

inscritas no Conselho Municipal de Assistência (CMAS) e Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), para execução de atendimento de Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para Crianças e Adolescentes - SCFV/CA, entre 06 anos á 17 anos e pessoas com 

deficiência intergeracional, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência, que ofertem 

esse serviço no Município de São José/SC.  

 

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei 13.019/2014 e pelas atualizações advindas da 

Lei 13.204/2015, bem como Decreto Municipal nº 8.623/2017, pelas condições previstas neste 

edital, pelo termo de colaboração a ser celebrado e pelo plano de trabalho. 
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1.3. Para atingir o objeto a ser pactuado, o presente chamamento público poderá selecionar mais de 

uma proposta. 

 

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

2.1. O Termo de Colaboração terá por objeto ofertar atendimento no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e pessoas com deficiência, por meio de 

Organização da Sociedade Civil (OSC). 

 

2.1.1. Objetivos específicos: 

a) Promover Processos de valorização e reconhecimento, como estratégia que considera as 

questões e os problemas do outro como procedentes e legítimos; 

b) Promover Escuta, como estratégia que cria ambiência – segurança, interesse, etc. - para que 

os usuários relatem ou partilhem suas experiências; 

c) Promover Produção coletiva, como estratégia que estimula a construção de relações 

horizontais de igualdade, a realização compartilhada, a colaboração; 

d) Promover Exercício de escolhas, como estratégia que fomenta a responsabilidade e a 

reflexão sobre as motivações e interesses envolvidos no ato de escolher; 

e) Promover Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo, como estratégia que 

desenvolve a capacidade de responsabilizar-se, de negociar, de compor, de rever e de 

assumir uma escolha; 

f) Promover Diálogo para a resolução de conflitos e divergências, como estratégia que 

favorece o aprendizado e o exercício de um conjunto de habilidades e capacidades de 

compartilhamento e engajamento nos processos resolutivos ou restaurativos; 
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g) Promover Reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas, como estratégia 

que objetiva analisar as situações vividas e explorar variações de escolha, de interesse, de 

conduta, de atitude, de entendimento do outro; 

h) Promover Experiências de escolha e decisão coletivas, como estratégia que cria e induz 

atitudes mais cooperativas a partir da análise da situação, explicitação de desejos, medos e 

interesses; negociação, composição, revisão de posicionamentos e capacidade de adiar 

realizações individuais; 

i) Promover Aprendizado e ensino de forma igualitária, como estratégia que permite construir, 

nas relações, lugares de autoridade para determinadas questões, desconstruindo a 

perspectiva de autoridade por hierarquias previamente definidas; 

j) Promover Reconhecimento e nomeação das emoções nas situações vividas, como estratégia 

que permite aprender e ter domínio sobre os sentimentos e afetações, de modo a enfrentar 

situações que disparam sentimentos intensos e negativos em indivíduos ou grupos; 

k) Promover Reconhecimento e admiração da diferença, como estratégia que permite exercitar 

situações protegidas em que as desigualdades e diversidades podem ser analisadas e 

problematizadas, permitindo que características, condições e escolhas sejam tomados em sua 

raiz de diferença e não a partir de um juízo de valor hegemônico. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

 A Política de Assistência Social organiza a oferta de seus serviços por níveis de 

complexidade: Serviços de Proteção Social. A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir 

situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 
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vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou sem acesso 

aos serviços públicos, entre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de 

pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, dentre outras). 

Assim, propõem que os serviços, programas e projetos sejam desenvolvidos em locais adequados, 

que promovam a convivência e a socialização de famílias e dos indivíduos, conforme identificação 

da situação das vulnerabilidades apresentadas. O Serviço de Convivência e Fortalecimento dos 

Vínculos - SCFV possui caráter preventivo e proativo, com indicação para ser realizado em grupos, 

de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, em acordo com seu ciclo de vida. O 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deve ser organizado nos respectivos eixos: 

I. Convivência social – é o principal eixo do serviço, traduz a essência dos serviços de 

Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

As ações e atividades inspiradas nesse eixo devem estimular o convívio social e familiar, 

aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à formação da identidade, à construção de 

processos de sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania, etc. São sete os 

subeixos relacionados ao eixo convivência social, denominados capacidades sociais: 

capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole; capacidade de demonstrar cortesia; 

capacidade de comunicar-se; capacidade de desenvolver novas relações sociais; capacidade 

de encontrar soluções para os conflitos do grupo; capacidade de realizar tarefas em grupo; 

capacidade de promover e participar da convivência social em família, grupos e território. 

II. Direito de ser - o eixo “direito de ser” estimula o exercício da infância e da 

adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem promover experiências que 

potencializam a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. Tem como 

subeixos: direito a aprender e experimentar; direito de brincar; direito de ser protagonista; 

direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de pertencer; direito de ser 

diverso; direito à comunicação. 
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III. Participação - tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a 

participação dos usuários nos diversos espaços da vida pública, a começar pelo Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando pela família, comunidade e escola, 

tendo em mente o seu desenvolvimento como sujeito de direitos e deveres. O eixo 

“participação” tem como subeixos: participação no serviço; participação no território; 

participação como cidadão; participação nas políticas públicas. 

(https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Cartilha_PAIF_1605.pdf) 

O SCFV é norteado pela promoção e a convivência, a formação para a participação e cidadania, o 

desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos 

interesses, das demandas e das potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser 

pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, 

aprendizagem, sociabilidade e proteção social, conforme prevê a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (Resolução CNAS n° 109/2009). Os Centros de Referência de Assistência Social 

presentes nos territórios de abrangência do Município possuem um caráter preventivo e proativo, 

atuando por meio de diversas ações culturais, pedagógicas, de sociabilidade, formação cidadã; 

pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades 

dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das 

vulnerabilidades sociais. Esse serviço deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de 

acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia 

dos usuários. 

 

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

4.1. Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil – OSC’s, assim 

consideradas aquelas definidas no art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº. 13.019/2014 
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c/c art. 3º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, que possua, entre seus objetivos estatutários ou 

regimentais, compatibilidade com o objeto deste edital e preste o serviço em São José. 

 

4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências: 

 

a) estar devidamente constituída ou, se estrangeira, estar autorizada a funcionar no território 

nacional; 

b) estar devidamente credenciada junto ao órgão gestor da respectiva política de atuação até a 

data de abertura do presente edital e formalização do Termo de Colaboração; 

c) Declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e 

Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus 

anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e 

documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO 

 

5.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de 

relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado 

(art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão 

dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 

2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de 

dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica 

de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social 

seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, 
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de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades 

cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de 

acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014); 

d) possuir, no momento da assinatura do Termo de Colaboração, no mínimo 1 (um) ano de 

existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 

CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante, a ser comprovada no momento da apresentação do plano de trabalho, na 

forma do (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014);  

f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua 

contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do 

representante legal da OSC. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia 

instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de 

adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, 

alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma de comprovantes de 

experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto semelhante. Não será 

necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de 

profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de 

espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e 

§5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 
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h) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de 

sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014). 

 

5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que: 

 

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 

território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada ou contas 

rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, (art. 39, caput, inciso II e IV, 

da Lei nº 13.019, de 2014); 

c) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a administração pública, com as sanções previstas no (art. 39, 

caput, inciso V e nos incisos II e III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014; 

d) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 

39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou 

e) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 

irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, 

em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta 

grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 

durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, 

enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 

de junho de 1992 e art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014). 

f) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 

de órgão ou entidade da administração pública do município de São José-SC, estendendo-se a 

vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 
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afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, 

sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os 

integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, 

da Lei nº 13.019, de 2014); 

g) cujo objeto social não se relacione às características do projeto ou que não disponham de 

condições técnicas para executar o objeto previsto neste edital. 
 
6. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO 

 

6.1. A Comissão de Seleção e Julgamento é o órgão competente para processar e julgar o presente 

chamamento público, nos termos da Lei Federal 13.019/2014. 

 

6.2. A comissão de Seleção e Julgamento será constituída por no mínimo 3 (três) agentes públicos, 

designados por portaria, com pelo menos dois de seus membros servidores ocupantes de cargo de 

provimento efetivo.  

 

6.3. Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Seleção e Julgamento que tenha 

participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, 

cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento 

público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse,  nos termos do (art. 

27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

6.4.  Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção e Julgamento poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista. 

 

6.5.  A Comissão de Seleção e Julgamento poderá realizar, a qualquer tempo, diligências e /ou 

solicitar documentações para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados 

pelas organizações da sociedade civil concorrente ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em 
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qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da 

transparência. 

 

7. DA FASE DE SELEÇÃO 

 

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:  

 

Tabela 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 21/10/2022 

2 Envio dos Projetos pelas OSC’s 
24/10/2022 a 

23/11/2022 

3 
Etapa competitiva: avaliação dos projetos contendo o 

Plano de Trabalho 

24/11/2022 a 

25/11/2022 

4  Divulgação do resultado preliminar 28/11/2022 

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar 
29/11/2022 a 

02/12/2022 

6 Análise de recursos contra o resultado preliminar 
05/12/2022 a 

06/12/2022 

7 
Homologação e publicação do resultado definitivo da fase 

de seleção 
07/12/2022 

8 Entrega dos documentos solicitados à entidade vencedora 08/12/2022 

9 
Análise dos documentos entregues pela entidade 

vencedora 

12/12/2022, às 

14 horas 

10 
Assinatura dos Termos de Colaboração das Parcerias 

2021 
09/12/2022 
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7.2. Etapa 1 – Publicação do Edital 

 

7.2.1. O presente Edital será divulgado na página oficial do município 

http://www.saojose.sc.gov.br/ e no Diário Oficial do Município disponível em 

https://diariomunicipal.sc.gov.br, em jornal de grande circulação e  no Diário Oficial da União 

disponível em https://www.in.gov.br/inicio com prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das 

propostas, contado a data de publicação do Edital. 

 

7.2.2. A verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da 

Lei nº 13.019/2014) e a não ocorrência de impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei 

nº 13019/2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas 

das OSC’s selecionadas mais bem classificadas, nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019/2014. 

 

7.2.3. No caso de não haver impugnação do resultado preliminar, a Administração Pública 

convocará a OSC selecionada para apresentar a documentação solicitada e após a análise da 

documentação, o resultado definitivo será homologado e publicado, com posterior convocação da 

OSC para realizar a assinatura do termo de colaboração. 

 

7.3. Etapa 2 - Envio dos projetos pelas OSC’s. 

 

7.3.1. O Projeto com o Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos, nos 

termos do art. 22 da Lei 13.019/2014: 

a) A descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a 

atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 

b) As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas; 

c) Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; 
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d) A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  

e) A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição 

do cumprimento das metas; 

f) A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, 

incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos 

necessários à execução do objeto; 

g) Os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; 

h) Respeitar e conter os requisitos mínimos constantes no termo de referência (documento 

anexo). 

i) O grupo ou grupos a serem atendidos conforme item 5.4. do Termo de Referencia deste 

edital. 

j) O quantitativo de usuários a serem atendidos. 

 

7.3.2. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “f” do item anterior deverá incluir os 

elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços 

praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser 

utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas 

de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. No 

caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 2 (dois) 

fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que se identifique a data da 

cotação e o fornecedor específico.  

 

7.3.3. As OSC’s interessadas em participar da presente chamada pública deverão apresentar em 

envelope lacrado, o projeto contendo o Plano de Trabalho constante no Anexo II, no Gabinete da 

Secretaria de Assistência Social de São José, até as 18 horas do dia 23 de novembro de 2022. 
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7.3.3.1. As OSC’s poderão se inscrever para mais de um grupo de usuários conforme item 5.4. do 

T.R., devendo desta forma apresentar um envelope para projeto. 

 

7.3.4. O envelope deverá conter na parte externa a seguinte identificação: 

• Nome da OSC 

• CNPJ: 

• Edital de Chamamento Público nº.  

• Grupo: 

• Plano de Trabalho 

 

7.3.5. Os envelopes que forem entregues fora do prazo estabelecido no presente Edital, não serão 

objetos de análise, não sendo permitida a participação da OSC interessada. 

 

7.3.6. O Projeto contendo o Plano de Trabalho será entregue em uma única via impressa, devendo 

ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, e ao final, ser assinada pelo 

representante legal da OSC proponente. 

 

7.3.7. Cada OSC poderá apresentar apenas um Projeto. Caso venha a apresentar mais de um Projeto 

dentro do prazo, será considerado apenas o último enviado. 

 

7.3.8. O Plano de Trabalho a ser elaborado pela OSC deverá respeitar e conter os requisitos 

mínimos estipulados no termo de referência anexo. 

 

7.4. Etapa 3 - Da avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção e Julgamento: 

 

7.4.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção de Projetos 

analisará os projetos apresentados pelas OSCs concorrentes.  
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7.4.2. Os projetos deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento 

estabelecidos na Tabela 2 abaixo. 

 

7.4.3. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 

apresentados no quadro a seguir: 

 

Tabela 2 

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação Pontuação máxima 
por item 

A. Avaliação do Plano 
de trabalho: Adequação do 
Plano de Trabalho com a 
Política Nacional de 
Assistência Social. 

- Pleno preenchimento dos itens 
que compõem o plano de 
trabalho, com Plena adequação 
da proposta à política (10,0 
Pontos); 

- Preenchimento pleno dos itens 
que compõem o plano de 
trabalho, com adequação parcial 
da proposta à política (8,0 
Pontos); 

- Preenchimento não pleno dos 
itens que compõem o plano de 
trabalho, com adequação parcial 
à política (5,0 Pontos); 

- Proposta inadequada à política 
ou plano não preenchido (0,0 
Pontos); 

 
OBS: A atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação da 
proposta, por força do caput do art. 
27 da Lei n° 13.019 de 2014. 

10,0 pontos 

 

7.4.4. A falsidade de informações nos projetos acarretará a eliminação da OSC, podendo ensejar a 

aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente. 
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7.4.5. Serão eliminados aqueles projetos: 

a) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A); 

b) que esteja em desacordo com o edital ou com valor incompatível com o objeto da parceria, 

e de eventuais diligências complementares, que atestem a inviabilidade econômica e 

financeira do projeto, a ser avaliado pela Comissão de seleção de projetos. 

 

7.4.6. Os projetos não eliminados serão classificados, em ordem decrescente, de acordo com a 

pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas 

lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção de Projetos, em relação a cada um dos 

critérios de julgamento. 

 

7.4.7. No caso de empate entre dois ou mais projetos, o desempate será feito com base na maior 

pontuação obtida no critério de julgamento (A), permanecendo o empate, será vencedora a entidade 

com mais tempo de constituição, conforme cartão de CNPJ. 

 

7.4.8. A Comissão de Seleção e Julgamento divulgará o resultado preliminar do processo de seleção 

no site http://www.saojose.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios, disponível em 

http://diariomunicipal.sc.gov.br, iniciando-se o prazo para recurso. 

 

7.4.9. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar 

recurso administrativo, no prazo de 4 (quatro) dias corridos, contado da publicação da decisão, na 

comissão de seleção de projetos. Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo. 

 

7.4.10. Os recursos serão apresentados junto ao Gabinete da Secretaria de Assistência Social de São 

José/SC 
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7.4.11. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo de 02 

(dois) dias corridos, contado do recebimento do recurso. 

 

7.5. Etapa 7 – Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção: 

 

7.5.1. Após o julgamento dos recursos ou transcurso do prazo sem interposição de recurso, a 

Comissão de Seleção e Julgamento do município deverá homologar e divulgar no portal 

http://www.saojose.sc.gov.br e no Diário Oficial do Município, disponível em 

http://diariomunicipal.sc.gov.br, o resultado definitivo da primeira fase do processo de seleção. 

 

7.5.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo pelo menos uma única entidade 

com proposta classificada, e desde que atendidas às exigências deste Edital, a administração pública 

poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocar as OSCs classificadas para iniciar o 

processo de celebração. 

 

 

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

 

8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 

 

Tabela 3 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de 

que não incorre nos impedimentos (vedações) legais na data prevista da 

tabela 2 ou, no caso de não haver recurso, na data de convocação da OSC 

selecionada para apresentar os documentos solicitados.  

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de 
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que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração. 

5 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do 

Município. 

 

8.2. Etapa 1 - Comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não 

incorrem nos impedimentos (vedações) legais, na data prevista perante a tabela 2 deste instrumento 

ou, no caso de não ocorrer recurso, na data de convocação da OSC selecionada. Para a celebração 

da parceria, a OSC selecionada, deverá apresentar a documentação exigida para comprovação dos 

requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, 

caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014 c/c Instrução Normativa nº 14/2012 TCE/SC), que são: 

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, ou, tratando-se de sociedade cooperativa, 

certidão simplificada emitida por junta comercial, em conformidade com as exigências 

previstas no art. 33 caput e inciso III da Lei nº 13.019, de 2014;  

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio 

eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe 

há, no mínimo, um ano com cadastro ativo; 

III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 

natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser 

admitidos, sem prejuízo de outros: 

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC 

ou a respeito dela; 
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d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, 

associados, cooperados, empregados, entre outros; 

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, 

movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de 

políticas públicas; ou 

f) prêmios de relevância recebidos pela OSC; 

IV - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União;  

V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 

VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

VII – Certidão Negativa de Débitos Municipal de São José/SC e do local em que o serviço é 

efetivamente prestado; 

VIII - relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, 

telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e 

número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles, conforme Anexo III 

– Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, e art. 39. 

III, da Lei nº 13.019, de 2014); 

IX - cópia de documento que comprove que a OSC executará o serviço no endereço por ela 

declarado, como conta de consumo, contrato de locação, alvará de localização e funcionamento 

municipal (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014); 

X - declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus 

dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 

2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo IV – 

Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

XI - declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras 
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condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos 

da parceria, conforme Anexo V – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

X II – cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

XIII – apresentar registro da organização da sociedade civil perante o Conselho Municipal de 

Assistência Social ou Conselho Estadual de Assistência Social; 

XIV – alvará de funcionamento do local em que o serviço for prestado, e ou protocolo de 

abertura (com necessidade de apresentação do alvará em até 120 dias após a data de assinatura 

do termo de colaboração). 

 

8.2.1. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso das 

certidões previstas nos incisos IV, V, VI e VII logo acima. 

 

8.2.2. Os documentos acima mencionados, deverão ser mantidos atualizados pela OSC. 

 

8.3. Etapa 2 – Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não 

incorre nos impedimentos (vedações) legais. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado 

pela administração pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração 

da parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências 

descritas na Etapa anterior.  

 

8.3.1. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC selecionada 

não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, incluindo os exigidos nos arts. 

33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar 

a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. 

 

8.3.2.  Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC convidada 

aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de celebração e, em 
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seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta Etapa 8.3.3. Esse procedimento 

poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de classificação. 

 

8.4. Etapa 3 – Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 

 

8.4.1.  Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento 

que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria. 

 

8.4.2.  Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, a 

administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até 05 (cinco) 

dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada. 

 

8.5. Etapa 4 - Parecer do órgão técnico e assinatura do termo de colaboração. 

 

8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas 

pela legislação vigente, incluindo a emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade pública 

municipal, as designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 

8.5.2. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de celebração 

e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar qualquer evento 

superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao 

cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração.  

 

8.5.3.  A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, 

quando houver, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o registro da referida alteração. 
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8.6. Etapa 5 - Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do Município, 

disponível em https://diariomunicipal.sc.gov.br. O termo de colaboração somente produzirá efeitos 

jurídicos após a publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração 

pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 

 
9. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO 

DO OBJETO 

 

9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital são 

provenientes das características abaixo discriminadas: 

 

9.1.1. PESSOA COM DEFICIÊNCIA, (INTERGERACIONAL) 
9.1.1.1. Órgão/Unidade Orçamentária: 28.01 

 

9.1.1.2. Projeto/Atividade: 2.426 – Apoio e Assistência à Entidades -FMAS 

 

9.1.1.3. Elementos de despesa: 3.3.50.43.00.00.00.00.0023, 3.3.50.43.00.00.00.00.0022, 

3.3.50.43.00.00.00.00.0080, 3.3.50.43.00.00.00.00.01120. 

 

9.1.2.1. CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS 

 

9.1.2.1. Órgão/Unidade Orçamentária: 28.01 

 

9.1.2.2. Projeto/Atividade: 2.553 – Apoio e Assistência à Entidades - Criança e Adolescente 

 

9.1.2.3. Elementos de despesa: 3.3.50.43.00.00.00.00.0023, 3.3.50.43.00.00.00.00.0022, 

3.3.50.43.00.00.00.00.0080, 3.3.50.43.00.00.00.00.01120. 
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9.2.  Os recursos destinados à execução das parcerias de que trata este Edital são provenientes do 

orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, autorizado pela Lei Municipal nº 5.676, de 

26 de julho de 2018.  

 

9.3. Os recursos totais da capacidade instalada somam o valor mensal de R$122.400,00 (cento e 

vinte e dois mil e quatrocentos reais) e total da parceria de R$4.406.400,00 (quatro milhões e 

quatrocentos e seis mil e quatrocentos reais). Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou 

firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos necessários para 

garantir a execução das parcerias será indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes. 

 

9.3.1. O valor per capita é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). 

 

9.4.  As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará 

consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014.  

 

9.5. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos 

da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o 

disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014 e Instrução 

Normativa nº 14/2012 do TCE/SC. É recomendável a leitura integral desta legislação, não podendo 

a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja 

para evitar as sanções cabíveis. 

 

9.6.  Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo 

admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 

13.019, de 2014): 

a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal 

próprio da OSC,  durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos 
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de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 

décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e 

trabalhistas; 

b) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução 

do objeto da parceria assim o exija; 

c) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao 

valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água, energia, dentre 

outros); e 

d) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e 

serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários e essenciais à instalação dos 

referidos equipamentos e materiais. Os equipamentos citados acima deverão ser identificados 

como bens adquiridos com recursos públicos, não podendo fazer parte de lançamentos 

patrimoniais da entidade, devendo estar disponíveis e em bom estado de conservação para no 

caso de encerramento atividades e/ou do vínculo, serem restituídos ao poder público. A 

aquisição dos equipamentos e materiais que tratam deste item deverá ser solicitada pela OSC 

previamente e aprovada pela Secretaria de Assistência Social de São José. 

 

9.7.  É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 

órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

 

9.8. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 

administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos 

termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.  
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9.9. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e 

financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência 

administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento 

de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse 

financeiro. 

 

9.10. Os bens remanescentes adquiridos com recursos públicos poderão ser solicitados pela 

Administração Pública no final da parceria pactuada. 

 

9.11. Os valores a serem pagos aos colaboradores da entidade deverão parametrizar-se com os tetos 

previstos (limites salariais) nas convenções coletivas dos respectivos sindicatos. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do município 

http://www.saojose.sc.gov.br/ e no Diário Oficial do Município, disponível em 

https://diariomunicipal.sc.gov.br, com prazo máximo de 30 (trinta) dias para a apresentação das 

propostas, contado da data de publicação do Edital. 

 

10.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dias) 

dias da data-limite para envio dos projetos, por petição entregue no setor de protocolos da 

Prefeitura. 

 

10.3. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus 

anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data-limite para 

envio dos projetos, exclusivamente de forma física perante o Gabinete da Secretaria de Assistência 

Social. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção e Julgamento. 
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10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. 

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo 

de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

10.5. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 

esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o 

prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o 

princípio da isonomia. 

 

10.6.  A Secretária Municipal de Assistência Social resolverá os casos omissos e as situações não 

previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 

administração pública. 

 

10.7.  Todos os custos decorrentes da elaboração dos projetos e quaisquer outras despesas correlatas 

à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades 

concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração 

pública. 

 

10.8. No caso de a Administração Pública adquirir software para auxiliar no procedimento de 

comunicação entre a Secretaria de Assistência Social de São José e a entidade selecionada, esta 

deverá migrar para o sistema a ser informado pela Administração Pública Municipal. 

 
10.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 

Anexo II – Modelo de Plano de Trabalho; 

Anexo III – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade; 

Anexo IV – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

Anexo V – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 
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Anexo VI – Minuta do Termo de Colaboração. 

Anexo VII – Termo de Referência 

 

São José -SC, 20 de outubro de 2022 

 

 

 

 

Rita de Cássia Faversani 

Secretária de Assistência Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2080

 

  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
                      PUBLICADO NO D.O.M./SC 

Edição:__________ 
De: ____/____/____ 

 

 

ANEXO I 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 
 
 
 
 

 

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está 
ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº.../2022 e de 
seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade 
das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.  

 

 
Município-UF, ...de ...de 2022 
 
 
 
 
 
 
.  

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Inserir logomarca da Entidade) 
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ANEXO II 
 
 

Plano de Trabalho – PARCERIA 
 
 
1-DADOS CADASTRAIS (sede) 
Convenente 
 

CNPJ 

Endereço da Sede 
 

Bairro 

Cidade 
 

UF CEP DDD/Telefone  Inscrição no CMAS e no respectivo 
conselho referente ao público que 
atende 
 

E-Mail 
 
Conta Corrente 
 

Banco Agência Praça de pagamento 

Nome do Responsável CPF 
 

CI/Órgão Exp. 
 

Cargo Função Matrícula 

Endereço Bairro Cidade CEP DDD/Telef
one 
 

 
2-DADOS CADASTRAIS (local de execução do serviço) 
Convenente 
 

CNPJ 

Endereço da Sede 
 

Bairro 

Cidade 
 

UF CEP DDD/Telefone  Inscrição no CMAS e no respectivo 
conselho referente ao público que 
atende 
 

E-Mail 
 
Conta Corrente 
 

Banco Agência Praça de pagamento 

Nome do Responsável CPF 
 

CI/Órgão Exp. 
 

Cargo Função Matrícula 

Endereço Bairro Cidade CEP DDD/Telef
one 
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CNPJ Envolvidos no processo 
 
Declare todos os CNPJ que estejam envolvidos no processo, incluindo matriz e filial quando 
houver, apontando qual PJ será utilizado para pagamento (não poderá alterar sem autorização prévia 
do gestor da parceria). 
 CNPJ Descrição 

PJ para pagamento   

Demais   

Demais   
 
3-OUTROS PARTICIPANTES 
Nome: CNPJ/CPF 

 
Endereço Bairro Cidade CEP 

 
 
 
4-DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Título do Projeto Período de Execução 

Início Término 
 

Identificação do Objeto 
 
 
 
Justificativa da Proposição, conceito do serviço, atividades essenciais e objetivos 
 
 
  
Anexar o regimento interno da instituição 
 
 
5- INFRA ESTRUTURA [  ]Estrutura pronta [  ] Estrutura a preparar 
Descrição do Ambiente Físico Capacidade Instalada 

Capacidade Contratada 

 
 
 
6- RECURSOS HUMANOS (Anexar documentos comprobatórios) 
[  ]Estrutura pronta [  ] Estrutura a preparar 
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Nome completo Formação profissional Registro Profissional Carga horária Piso salarial 

     

 
 
 
7- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (Meta, Etapa ou Fase) 

Ações a 
serem 

executadas 
(objetivos) 

Meta 
 (desdobramento do 
objeto do convênio; 
como os objetivos 
serão alcançados)  

Etapa/Fase 
 (cada período 

para a execução 
das nestas) 

Especificação 
(relacionar os 

elementos 
característicos da 
meta, fase/etapa) 

 

Identificador Físico Duração 
Unidade Qualidade Início Términ

o 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

  

 
8-PLANO DE APLICAÇÃO (R$) 

Natureza das Despesas  
Total 

 
Concedent

e 

 
Convenent

e 
Código Especificação   

    
Obs.: Anexo segue o modelo de plano de aplicação, este modelo é meramente ilustrativo, devendo a entidade 
realizar as despesas de acordo com o objeto pactuado com a administração pública.  
 
 
 
 
9- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 
Concedente 

Meta Jan Fev Mar Abr Maio Jun 
 
 
 
 
 

      

 
 

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez 
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Convenente (contrapartida) 

Meta Jan Fev Mar Abr Maio Jun 
 
 
 
 
 

      

 
Meta Jul Ago Set Out Nov Dez 

 
 
 
 
 

      

 
10- DEFERIMENTO SOLICITADO 
Na qualidade de representante legal do convenente, peço deferimento ao que ora é solicitado para fins de desenvolver o Plano de 
Trabalho: 
 

 

                                                                                                                ____________________________________                                                         
_____________________________________ 
                                          Local e Data                                                                             Convenente 
 
11- MANIFESTAÇÃO DO CONCEDENTE 

Deferido 
 

___________________________________ 
Local e Data 

 
 

______________________________________ 
Concedente 

Indeferido 
 

___________________________________ 
Local e Data 

 
 

______________________________________ 
Concedente 

 
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO 
 
 
 
1. DADOS CADASTRAIS (sede) 
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ORGÃO/ENTIDADE CONVENENTE – Indicar o nome da entidade interessada na execução de 
serviço, programa ou projeto. 
 
C.N.P.J – Indicar o número de inscrição da sede da entidade CONVENENTE no Cadastro 
Nacional das Pessoas Jurídicas. 
 
ENDEREÇO – Indicar o endereço completo da sede da entidade CONVENENTE (nome da rua, 
número). 
 
BAIRRO – Mencionar o bairro onde está situada a sede entidade CONVENENTE. 
 
CIDADE – Mencionar o nome da cidade onde está situada a sede da entidade CONVENENTE. 
 
UF – Mencionar a sigla da unidade da federação a qual pertence a cidade indicada. 
 
CEP – Mencionar o código do endereçamento postal da cidade mencionada. 
 
DDD/TELEFONE – Registrar o código DDD e número do telefone onde esteja situada a sede da 
entidade CONVENENTE. 
 
INSCRIÇÃO NO CMAS – Indicar o número de inscrição da entidade/serviço/programa/projeto no 
Conselho Municipal de Assistência Social de São José – CMAS/SJ. 
 
E-MAIL – Registrar o endereço eletrônico de mais fácil acesso para comunicações. 
 
CONTA CORRENTE – Registrar o número da conta bancária da entidade CONVENENTE. 
 
BANCO – Indicar o código do banco ao qual esteja vinculada a conta-corrente específica para o 
convênio. 
 
AGÊNCIA – Indicar o código da agência do banco. 
 
PRAÇA DE PAGAMENTO – Indicar o nome da cidade onde se localiza a agência. 
 
NOME DO RESPONSÁVEL – Registrar o nome do responsável pela entidade CONVENENTE. 
 
CPF – Registrar o número da inscrição do responsável no Cadastro de Pessoas Físicas. 
 
C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR – Registrar o número da carteira de identidade do responsável, sigla 
do órgão expedidor e unidade da federação. 
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CARGO – Registrar o cargo do responsável. 
 
FUNÇÃO – Indicar a função do responsável. 
 
ENDEREÇO – Indicar o endereço completo do responsável (nome da rua, número). 
 
BAIRRO – Mencionar o bairro onde está situada a entidade CONVENENTE. 
 
CIDADE – Mencionar o nome da cidade onde está situada a entidade CONVENENTE. 
 
CEP – Registrar o código do endereçamento postal do domicílio do responsável. 
 
 
2. DADOS CADASTRAIS (local de execução) 
 
 
ORGÃO/ENTIDADE CONVENENTE – Indicar o nome da entidade interessada na execução de 
serviço, programa ou projeto. 
 
C.N.P.J – Indicar o número de inscrição do local de execução da entidade CONVENENTE no 
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (caso seja diferente da sede). 
 
ENDEREÇO – Indicar o endereço completo do local de execução da entidade CONVENENTE 
(nome da rua, número). (caso seja diferente da sede). 
 
BAIRRO – Mencionar o bairro onde será realizada a execução do serviço CONVENENTE. 
 
CIDADE – Mencionar o nome da cidade onde está situado o local de execução da entidade 
CONVENENTE. (caso seja diferente da sede). 
 
UF – Mencionar a sigla da unidade da federação a qual pertence a cidade indicada. 
 
CEP – Mencionar o código do endereçamento postal da cidade mencionada. 
 
DDD/TELEFONE – Registrar o código DDD e número do telefone onde esteja situada a sede da 
entidade CONVENENTE. 
 
INSCRIÇÃO NO CMAS – Indicar o número de inscrição da entidade/serviço/programa/projeto no 
Conselho Municipal de Assistência Social de São José – CMAS/SJ. 
 
E-MAIL – Registrar o endereço eletrônico de mais fácil acesso para comunicações. 
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CONTA CORRENTE – Registrar o número da conta bancária da entidade CONVENENTE. 
 
BANCO – Indicar o código do banco ao qual esteja vinculada a conta-corrente específica para o 
convênio. 
AGÊNCIA – Indicar o código da agência do banco. 
 
PRAÇA DE PAGAMENTO – Indicar o nome da cidade onde se localiza a agência. 
 
NOME DO RESPONSÁVEL – Registrar o nome do responsável pela entidade CONVENENTE. 
 
CPF – Registrar o número da inscrição do responsável no Cadastro de Pessoas Físicas. 
 
C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR – Registrar o número da carteira de identidade do responsável, sigla 
do órgão expedidor e unidade da federação. 
 
CARGO – Registrar o cargo do responsável. 
 
FUNÇÃO – Indicar a função do responsável. 
 
ENDEREÇO – Indicar o endereço completo do responsável (nome da rua, número). 
 
BAIRRO – Mencionar o bairro onde está situada a entidade CONVENENTE. 
 
CIDADE – Mencionar o nome da cidade onde está situada a entidade CONVENENTE. 
 
CEP – Registrar o código do endereçamento postal do domicílio do responsável. 
 
3. OUTROS PARTICIPANTES 
Registrar o nome de outros órgãos ou entidades, que participarão do convênio como executor ou 
interveniente. 
 
NOME – Indicar o nome dos órgãos ou entidade. 
 
CNPJ ou CPF – Indicar o número de inscrição. 
 
ENDEREÇO – Registrar o endereço completo do interveniente (nome da rua, número). 
 
BAIRRO – Mencionar o bairro onde está situada a entidade CONVENENTE. 
 
CIDADE – Mencionar o nome da cidade onde está situada a entidade CONVENENTE. 
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CEP – Registrar o código do endereçamento postal do interveniente ou executor. 
(Obs.: Se o campo for insuficiente para identificar outros participantes, o CONVENENTE poderá 
relacioná-los em documento à parte, do qual constará os dados acima). 
 
4. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
TÍTULO DO PROJETO – Indicar o título do projeto ou evento a ser executado.  
 
PERÍODO DE EXECUÇÃO – Indicar as datas de início e término da execução. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO – Descrever o produto final do serviço, programa ou projeto. 
 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO – Descrever com clareza e sucintamente as razões que 
levaram à proposição, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados pela 
comunidade, a localização geográfica a ser atendida, bem como os resultados a serem obtidos com a 
realização do serviço, programa ou projeto. 
 
5. INFRAESTRUTURA 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO - Apresentar os ambientes da entidade, quantificar os 
quartos, banheiros entre outros espaços. Podendo ser incluído fotos dos ambientes. 
CAPACIDADE INSTALADA - Capacidade máxima de vagas para a estrutura ofertada. 
CAPACIDADE CONTRATADA - Quantidade de vagas contratadas pelo poder público. 
 
6. RECURSOS HUMANOS 
 
 
Apresentar os profissionais que compõem o quadro da entidade. Refere-se ao desdobramento da 
dotação e a sua consequente utilização em diversas espécies de gastos, porém, correspondentes aos 
elementos de despesa de acordo com a legislação vigente. 
 
7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (meta, etapa ou fase) 
 
META – Alcance dos objetivos e atividades essenciais do serviço.  
 
INDICADORES – Número de casos atendidos, número de denúncias/reclamações, número de 
desacolhimento institucional (retorno familiar, adoção, evasão). 
Obs.: Caso haja necessidade pode-se acrescentar indicadores além dos citados. 
 
8- PLANO DE APLICAÇÃO 
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Refere-se ao desdobramento da dotação e a sua consequente utilização em diversas espécies de 
gastos, porém, correspondentes aos elementos de despesa de acordo com a legislação vigente. 
 
NATUREZA DA DESPESA – Refere-se ao elemento de despesa correspondente às aplicações dos 
recursos orçamentários. 
 
CÓDIGO – Registrar o código referente a cada elemento de despesa. 
 
ESPECIFICAÇÃO – Registrar o elemento de despesa correspondente a cada código. 
 
TOTAL – Registrar o valor em unidade, por elemento de despesa. 
 
CONCEDENTE – Registrar o valor do recurso orçamentário a ser transferido pelo órgão ou 
entidade federal responsável pelo serviço, programa ou projeto. 
 
CONVENENTE – Indicar o valor do recurso orçamentário a ser aplicado pelo CONVENENTE. 
 
TOTAL GERAL – Indicar o somatório dos valores atribuídos aos elementos de despesa. 
 
 
9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais de acordo 
com a previsão de execução das metas do serviço, programa ou projeto, se for o caso. 
 
META – Indicar o número de ordem sequencial da meta. 
 
CONCEDENTE – Registrar o valor mensal a ser transferido pelo órgão/entidade responsável pelo 
programa. 
 
11. DEFERIMENTO SOLICITADO – Constar o local, data e assinatura do representante legal 
convenente. 
 
12. MANIFESTAÇÃO DO CONCEDENTE – Constar local, data e assinatura da autoridade 
competente deferindo ou indeferindo o serviço, programa ou projeto. 
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ANEXO A 
 
 

PLANO DE APLICAÇÃO (R$) - ESTIMATIVA DE DESPESA 

SUGESTÃO DE MODELO ADAPTÁVEL A NECESSIDADE DE CADA ENTIDADE 
 

Natureza das Despesas Anual 
 

 
Total 

 
% 

 
Concedente 

 
Convenente 

Código Especificação 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESPESAS CORRENTE: 
 
1. Obrigações Trabalhistas e Sociais  
- Salários e ordenados, adicional noturno, 
periculosidade e insalubridade;  
- Férias e 13º salário;  
- Rescisões Contratuais, exceto pagamento de aviso 
prévio e férias não gozadas; 
- Acordos sindicais trabalhistas; 
- Pensão judicial;  
- Fgts; 
- Inss; 
- Vale refeição 
- Vale transporte;  
- Contribuição sindical; 
 
2. Obrigações Tributárias e Contributivas 
Imposto de Renda, IPVA (desde que registrado com 
o CNPJ da entidade), ISS, IPTU, taxa limpeza 
pública, Cofins, PIS/PASEP, contribuição sindical 
patronal/empregado 
 
3. Material de Consumo 
- Gêneros alimentícios; 
- Gás de cozinha; 
- Combustíveis e Lubrificantes; 
- Farmácia e medicamentos;  
- Material de expediente; 
- Material gráfico e de processamento de dados; 
- Material de reabilitação;  
- Material educativo e esportivo;  
- Uniformes;  
- Manutenção e conservação de bens móveis e 
imóveis; 
- Material de cama, mesa e banho; 
- Material de copa e cozinha;  
- Produtos de limpeza e higienização;  
- Material de proteção e segurança; 
 
4. Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica 
- Passagens e despesas de locomoção; 

 100,00 
 

50,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 
 
 
 

30,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,00 

20.000,00 
 

10.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 
 
 
 

6.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.000,00 
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- Locação de bens móveis e imóveis, desde que 
utilizado para execução do objeto; 
- Concessionárias de serviços públicos de energia, 
água e saneamento, comunicação;  
- Cópias e reproduções;  
- Fretes e carretos;  
- Locação de software; 
- Serviços técnicos profissionais; 
- Manutenção e conservação de bens móveis e 
imóveis; 
- Manutenção de veículos, máquinas, aparelhos e 
equipamentos;   
- Assessoria e consultoria contábil e jurídica;  
- Estacionamento, correios e malotes; 
- Cursos, congressos, seminários e exposições;  
- Fornecimento de alimentação;  
- Seleção e treinamento de pessoal;  
- Terapia ocupacional;  
- Assistência médica, odontológica e social;  
- Segurança e vigilância;  
- Legais e judiciais; 
 
 
 

Total  100,00 20.000,00  

 
 
 
                                                                                                                                                                             ____________________                      
_______________________              ____________________ 
      Fulano de Tal                    Beltrano de Tal                               Ciclano de Tal  
Presidente Representante legal                      Tesoureiro                                    Contador CRC/SC                                                                               
                                                                                                                                                                                                                         
Observação: 
(A entidade fará a escolha das despesas necessárias a sua atividade operacional, de acordo com o objeto pactuado no 
Termo de Colaboração. Caso necessite alterar, incluir ou excluir alguma despesa não relacionada acima poderá fazê-la. 
As despesas são realizadas dentro do orçamento repassado. O modelo é meramente ilustrativo, devendo a entidade 
adaptá-la às suas necessidades). 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 
 

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 39, III da Lei 13.019/2014, que a 
[identificação da organização da sociedade civil – OSC] não tem como dirigente membro de 
Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da 
mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de fomento, estendendo-se a vedação 
aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau.  

Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora 
referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento 
de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014);  

Para tanto segue anexo a ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como a 
relação nominal dos dirigentes da entidade, com endereço (doc. Anexo), número e órgão expedidor 
da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF da Secretaria 
da Receita Federal – RFB de cada um deles (docs. Anexo). 

 
Município-UF, ...de... de 2022. 

 
 
 
 
 
 

 
........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade 
civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei 
nº 13.019, de 2014.  

Nesse sentido, a citada organização da sociedade civil:  
Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no 

território nacional; 
Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 

observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 
2014; 

Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em 
chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da 
esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade 
para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de 
todas as esferas de governo; 

Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8(oito) 
anos; e  

Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham 
sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e 
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 
inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Município-UF, ...de ...de 2022.  

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 
 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]: 

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.  

OU  

pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais 
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas.  

OU  

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como 
pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.  

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A presente observação 
deverá ser suprimida da versão final da declaração.  

 
Município-UF, ...de ...de 2022. 

 
 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO VI 
 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº XXX/2022 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXX/2022 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM, 
ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  torna público 
o presente Edital de Chamamento Público visando a seleção 
de Organização da Sociedade Civil interessada em celebrar 
Termo de Colaboração que tenha por objeto a execução de 
atendimento de Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças e Adolescentes - SCFV/CA, entre 06 
anos á 17 anos.  
 
 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida 
Acioni Souza Filho, 403, Centro - São José/SC, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
sob o nº 82.892.274/0001-05, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
FMAS, aqui representado pelo Gestor do FMAS Senhor XXXXXXXXXX, Secretária Municipal de 
Assistência Social, inscrito no CPF nº XXXXXXXXX, denominados neste ato simplesmente 
Administração Pública Municipal de um lado, e de outro lado a XXXXXXXXXXXXXX, ora 
dito(a) OSC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-
XX, estabelecida na (endereço da entidade), representado pelo(a) Presidente, Sr(a). XXXX, 
portadora do RG nº xxxxxxxxx e inscrita no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, resolvem, com base na 
Lei nº 13.019 de 2014, celebrar o presente Termo de Colaboração mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRO O presente Termo de Colaboração tem por objeto a execução de 
atendimento de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes 
- SCFV/CA, entre 06 anos á 17 anos. A entidade deve estar em conformidade com o detalhado no 
Termo de Referência, Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 – Norma Operacional 
Básica – NOB/SUAS, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2014), o Caderno de 
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Orientação para Serviço para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais 
legislações pertinentes.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A entidade deverá estar em conformidade com o detalhado no Plano 
de Trabalho que estabelece XX (xxxx) capacidades instaladas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Casos excepcionais e oriundos de determinação judicial serão 
tratados de acordo com a peculiaridade que o caso requeira. 
 
DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Integram este instrumento, independente de transcrição, o Plano de 
Trabalho, proposto pela OSC e aprovado pelos membros do órgão técnico, bem como toda 
documentação técnica que deles resultem, cujos termos os participantes acatam integralmente. 
 
 
DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA QUARTA: São obrigações dos Partícipes: 
 

I – Da Administração Pública Municipal: 
 
1) Transferir à OSC os recursos financeiros previstos para a execução deste Termo de 

Colaboração, de acordo com a programação orçamentária e financeira estabelecida no Cronograma 
de desembolso do Plano de Trabalho;  

 
2) Acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto deste 

Termo de Colaboração, comunicando à OSC quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos 
recursos públicos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, bem como suspender a liberação 
de recursos, fixando o prazo estabelecido na legislação pertinente para saneamento ou apresentação 
de informações e esclarecimentos;  

 
3) Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, nos termos do art. 35, 

inciso V, alínea h, da Lei 13019/2014; 
 
4) Retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese de inexecução por culpa 

exclusiva da organização da sociedade civil, para assegurar o atendimento de serviços essenciais à 
população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter 
a execução das metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei nº 13019/2014; 
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5) Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano 
de Trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a 
Administração Pública Municipal assumir essas responsabilidades, nos termos do art. 62, II, da 
Lei nº 13.019/2014; 

 
6) Reter a liberação dos recursos quando houver evidências de irregularidade na 

aplicação de parcela anteriormente recebida ou quando a OSC deixar de adotar sem justificativa 
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública Municipal ou pelos 
órgãos de controle interno ou externo, comunicando o fato à OSC e fixando-lhe o prazo de até 30 
(trinta) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, nos termos do art. 
48 da Lei nº 13.019/2014; 

 
7) Prorrogar de “ofício” a vigência do Termo de Colaboração, antes do seu término, 

quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do 
atraso verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019/2014; 

 
8) Publicar no Diário Oficial do Município, extrato do Termo de Colaboração; e  
 
9) Analisar as prestações de contas parciais e final relativas a este Termo de 

Colaboração, emitindo parecer conclusivo sobre sua aprovação ou não, na forma proposta nos arts. 
66 e 67 da Lei 13.019/2014;  

 
II – Da Organização da Sociedade Civil: 
 
1) Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado 

pela Administração Pública Municipal, adotando todas as medidas necessárias à correta execução 
deste Termo de Colaboração, observado o disposto na Lei n. 13.019, de 2014, no Decreto Municipal 
nº 8623/2017, Instrução Normativa nº 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 
Manual da Prestação de Contas emitido pela Secretaria de Assistência Social de São José; 

 
2) Aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto 

do presente Termo de Colaboração; 
 
3) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no 

Termo de Colaboração, inclusive os serviços eventualmente contratados, observando a qualidade, 
quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho; 

 
4) Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda 

documentação jurídica e institucional necessária à celebração deste Termo de Colaboração; 
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5) Não utilizar os recursos recebidos nas finalidades vedadas pelo art. 45 da Lei n. 
13.019/2014; 

 
6) Apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o estabelecido nos art. 

63 a 72 da Lei nº 13.019/2014.  
 
7) Encaminhar ao setor técnico relatório mensal de atendimento até o quinto dia útil de 

cada mês; 
 
8) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos 

produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras, ações e atividades, 
determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população 
beneficiária, quando detectados pela Administração Pública Municipal ou pelos órgãos de 
controle;  

 
9) Submeter previamente à Administração Pública Municipal qualquer proposta de 

alteração do Plano de Trabalho aprovado, na forma definida neste instrumento, observadas as 
vedações relativas à execução das despesas; 

 
10) Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo de 

Colaboração em conta específica, aberta em instituição financeira oficial, federal ou estadual, 
inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos 
como contrapartida, aplicando-os, na conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no 
cumprimento do seu objeto, observadas as vedações constantes neste instrumento relativas à 
execução das despesas;  

 
11) Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos 

financeiros fixados neste instrumento, indicados na cláusula atinente ao valor e à dotação 
orçamentária; 

 
12) Realizar todos os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 

acompanhamento, prestação de contas e demais informações, quando couber, incluindo 
regularmente as informações e os documentos exigidos pela Lei 13.019/14, Decreto Municipal nº 
8623/17 e IN 14/2012 do TCE/SC, ou normativa que venha a ser editada com a mesma finalidade, 
mantendo-os atualizados; 

 
13) Estimular a participação dos beneficiários finais na implementação do objeto do 

Termo de Colaboração, bem como na manutenção do patrimônio gerado por esses investimentos; 
 
14) Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao 

bom desempenho das atividades conforme aponta o Caderno de Orientações Técnicas de Serviços 
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de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a Política Nacional de Assistência Social, 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e o Termo de Referência; 

 
15) Não fazer uso e veiculação da imagem dos acolhidos, principalmente das crianças 

e adolescentes, em seus sites e mídias sociais, entre outros, tendo em vista a garantia constitucional 
e a Lei nº 8069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), no tocante a preservação do uso da 
imagem dos mesmos; 

 
16) Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios 

relativos a este Termo de Colaboração, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme previsto no parágrafo 
único do art. 68 da Lei nº 13.019/2014; 

 
17) Facilitar a supervisão e a fiscalização da Administração Pública Municipal, 

permitindo-lhe efetuar acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as 
informações e os documentos relacionados com a execução do objeto deste Termo de Colaboração, 
especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa aos contratos celebrados;  

 
18) Permitir o livre acesso de servidores da Administração Pública Municipal e dos 

órgãos de controle interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e 
informações referentes a este Termo de Colaboração, especialmente no que se refere ao exame da 
documentação relativa aos contratos celebrados, bem como aos locais de execução do respectivo 
objeto;  

 
19) Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos 

respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, nos 
termos do art. 10 da Lei nº 13.019/2014; 

 
20) Prestar contas Administração Pública Municipal, ao término de cada exercício e 

no encerramento da vigência do Termo de Colaboração, nos termos do capítulo IV da Lei nº 13.019, 
de 2014, e do capítulo VII, do Decreto nº 8.726, de 2016;  

 
21) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal, comercial 

e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos 
utilizados na execução do objeto deste Termo de Colaboração, bem como por todos os encargos 
tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento; 

 
22) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação da Administração Pública 

Municipal em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto 
descrito neste Termo de Colaboração e, apor a marca da Administração Pública Municipal nas 
placas, painéis e outdoors de identificação dos projetos custeados, no todo ou em parte, com os 
recursos deste Termo de Colaboração. 
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23) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos 

investimentos decorrentes do Termo de Colaboração, após sua execução, de modo a assegurar a 
sustentabilidade do projeto e atender as finalidades às quais se destina;  

 
24) Manter a Administração Pública Municipal informada sobre situações que 

eventualmente possam dificultar ou interromper o curso normal da execução do Termo de 
Colaboração e prestar informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o respectivo 
acompanhamento e fiscalização. 

 
25) Permitir à Administração Pública Municipal, bem como aos órgãos de controle 

interno e externo, o acesso à movimentação financeira da conta específica vinculada ao presente 
Termo de Colaboração; 

 
26) Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos 

órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, 
cientificar o Ministério Público;  

 
27) Contratação da equipe mínima prevista no Termo de Referência, ora anexo; 
 
28) Garantir a manutenção da capacidade técnica e operacional necessária ao bom 

desempenho das atividades; 
 
29) Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal; 

 
30)Participar quando convocada, das reuniões promovidas pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social; 
 
31)Seguir as orientações, diretrizes e o manual da prestação de contas emanadas da 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 
32) Participar das discussões relacionadas à assistência social que ocorram no âmbito 

municipal vinculadas à formação continuada de trabalhadores da assistência social; 
 
33) Não repassar os recursos recebidos, para outras entidades de direito público ou 

privado; 
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34) Os recursos deste Termo de Colaboração poderão ser utilizados para a locação de 
apenas um imóvel e suas respectivas despesas com concessionárias de serviços públicos, observada 
a prévia no Plano de Trabalho e a observância ao objeto; 

 
35) Informar acerca dos desligamentos ocorridos de usuários no prazo máximo de 30 

(trinta) dias corridos para a Diretoria de Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social; 
 
37) Encaminhar, mensalmente, as certidões negativas de débitos junto com a prestação 

de contas mensal; 
 
38) Atualizar o quadro de recursos humanos no plano de trabalho, sempre que houver 

alteração, no prazo de 5 (cinco) dias; 
 
39) Entregar a prestação de contas encadernada, numerada, rubricada em todas as 

páginas e com espiral; 
 
40) As respostas aos questionamentos realizados por e-mail pela Administração 

Pública deverão ser realizadas no prazo concedido pela mesma; 
 
41) Toda alteração de endereço deverá ser informada a Administração Pública no 

prazo de 5 (cinco) dias; 
 
42) A OSC deverá realizar pesquisa de satisfação com os usuários de serviço a cada 12 

meses; 
 
44) Informar a Diretoria de Proteção Social Básica no e-mail 

basica.sas@pmsj.sc.gov.br, acerca de quaisquer situações emergenciais ocorridas com os usuários 
do serviço; 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
A. Para a execução do objeto deste Termo de Colaboração, os recursos somam o valor 

mensal de R$ xxxxxxxxx (xxxxxx) e total da parceria de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx), pelo período de 
36 meses. 

 
I - Correrão as despesas à conta de dotação consignada ao Fundo Municipal de 

Assistência Social, no Orçamento Fiscal do Município para o ano de 2022 e subsequentes, 
observadas as características abaixo discriminadas:  

 
9.1.1. PESSOA COM DEFICIÊNCIA, (INTERGERACIONAL) 
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9.1.1.1. Órgão/Unidade Orçamentária: 28.01 

9.1.1.2. Projeto/Atividade: 2.426 – Apoio e Assistência à Entidades -FMAS 

9.1.1.3. Elementos de despesa: 3.3.50.43.00.00.00.00.0023, 3.3.50.43.00.00.00.00.0022, 

3.3.50.43.00.00.00.00.0080, 3.3.50.43.00.00.00.00.01120. 

 

9.1.2.1. CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS 

9.1.2.1. Órgão/Unidade Orçamentária: 28.01 

9.1.2.2. Projeto/Atividade: 2.553 – Apoio e Assistência à Entidades - Criança e Adolescente 

9.1.2.3. Elementos de despesa: 3.3.50.43.00.00.00.00.0023, 3.3.50.43.00.00.00.00.0022, 

3.3.50.43.00.00.00.00.0080, 3.3.50.43.00.00.00.00.01120. 

 
 
B. Os recursos da Administração Pública Municipal destinados à execução do 

objeto deste Termo de Colaboração serão pagos mensalmente perfazendo o valor de R$ xxxxxxx 
(xxxxxxxx), objetivando pactuar 30 (trinta) vagas conforme as legislações pertinentes, a crédito de 
conta corrente específica em nome da OSC. 

 
I – Para fins deste Termo de Colaboração o valor per capita é de R$ 240,00 (duzentos 

e quarenta reais); 
 
II - Os valores previstos no caput desta Cláusula serão creditados ao OSC, até o quinto 

dia útil de cada mês; 
 
III – Os valores serão depositados na conta colocada perante o plano de trabalho. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS  
 

A. Os recursos financeiros relativos ao repasse da Administração Pública Municipal 
serão depositados na conta corrente específica na instituição financeira determinada pela 
administração pública, como disposto no art. 51 da Lei n° 13.019/2014.  

 
B. Os recursos serão liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e 

financeira da Administração Pública Municipal, em conformidade com o número de parcelas 
prevista na cláusula anterior e no cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho 
aprovado, que guardará consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto do Termo 
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de Colaboração, ficando condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 da 
Lei nº 13.019/2014. 

 
C. Os recursos transferidos serão utilizados exclusivamente para o pagamento das 

despesas previstas no Plano de Trabalho, vedada a sua aplicação em finalidade diversa.  
 
D. Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente 

computados a crédito do Termo de Colaboração e aplicados, exclusivamente, no objeto de sua 
finalidade, mediante solicitação fundamentada da OSC e anuência prévia da Administração 
Pública Municipal, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os 
recursos transferidos. 

 
E. Os recursos da parceria geridos pela OSC estão vinculados ao Plano de Trabalho e 

não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser alocados 
nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS  
 

A. O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, 
de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.  

 
I - É vedado à OSC: 
 
1) utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da 

estabelecida no Plano de Trabalho;  
 
2) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de 

pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria 
ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; e  

 
3) efetuar pagamento em data posterior à vigência deste Termo de Colaboração, salvo 

se expressamente autorizado pela autoridade competente da Administração Pública Municipal e 
desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante sua vigência; 

 
II - Toda a movimentação de recursos será realizada mediante transferência eletrônica 

sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES  
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A. A OSC adotará métodos usualmente utilizados pelo setor privado para a realização 
de compras e contratações de bens e serviços com recursos transferidos pela Administração 
Pública Municipal. 

 
B. A OSC deve verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da 

despesa, aprovado no Plano de Trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação e, caso o valor 
efetivo da compra ou contratação seja superior ao previsto no Plano de Trabalho, deverá assegurar a 
compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado. 

 
C. Para fins de comprovação das despesas, a OSC deverá obter de seus fornecedores e 

prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou nota fiscal eletrônica, com data, valor, nome 
e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ do fornecedor ou 
prestador de serviço. 

 
D. Somente poderá utilizar notas manuais com justificativas, desde que a legislação 

tributária permita. 
 
E. A OSC deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas no balancete de 

prestação de Contas (TC 28), inserindo as notas, comprovantes fiscais ou recibos referentes às 
despesas. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  
 

A. A execução do objeto da parceria será acompanhada pela Administração Pública 
Municipal por meio de ações de monitoramento e avaliação, que terão caráter preventivo e 
saneador, objetivando a gestão adequada e regular da parceria, devendo constar em registro de 
prestação de contas.  

 
B. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das informações 

acerca do processamento da parceria constantes do sistema de prestação de contas, incluída a 
possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da 
verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria. 

 
C. A Administração Pública Municipal designará servidor público que atuará como 

gestor da parceria, responsável pelo monitoramento sistemático da parceria, podendo designar 
também fiscais que farão o acompanhamento da execução em registro de prestação de contas e com 
visitas in loco. 

 
D. A Administração Pública Municipal realizará visita técnica in loco para subsidiar 

o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para a verificação do 
cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas. 
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E. Sempre que houver visita técnica in loco, o resultado será circunstanciado em 

relatório de visita técnica in loco, que será incluso em registro de prestação de contas e enviado à 
OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a revisão do relatório, a 
critério do órgão ou da entidade da Administração Pública Municipal.  

 
F. A visita técnica in loco não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria 

realizadas pela Administração Pública Municipal, pelos órgãos de controle interno e externo. 
 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 

A. O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será a contar de xxxxxxx a 
xxxxxxxx, podendo ser prorrogado nos seguintes casos e condições previstos no art. 55 da Lei nº 
13.019/2014: 
 

I - Mediante termo aditivo, por solicitação da OSC devidamente fundamentada, 
formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, desde que autorizada pela 
Administração Pública Municipal.  

 
II - De ofício, por iniciativa da Administração Pública Municipal quando der causa a 

atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. 
 
III – A prorrogação da vigência prevista no inciso I apenas será admitida, mantidas as 

demais cláusulas do Termo de Colaboração, desde que seja devidamente formalizada, justificada e 
previamente autorizada pela Administração Pública Municipal, considerando as seguintes 
situações:  

 
1) Alteração do Plano de Trabalho sugeridos pela Administração Pública Municipal 

para aperfeiçoamento dos processos e dos resultados previstos;  
 
2) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do Plano de Trabalho; e  
 
3) Ampliação de metas e etapas com aumento das quantidades inicialmente previstas 

no Plano de Trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO  

 
A. Este Termo de Colaboração poderá ser modificado, em qualquer de suas cláusulas e 

condições, exceto quanto ao seu objeto, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou 
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por apostilamento, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do seu 
término, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 13.019/2014. 

 
B. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, 

desde que submetidos pela OSC e aprovados previamente pela autoridade competente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 
A. A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) do recebimento de cada parcela para a Administração Pública Municipal, 
de forma parcial, com base no cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, 
observando a regra de que não repassará a parcela subsequente sem a devida prestação de contas 
anterior e assim sucessivamente. 

 
B. As prestações de contas observarão as regras previstas nos arts. 63 a 72 da Lei 

13019/2014, além das cláusulas constantes deste Termo de Colaboração e do Plano de Trabalho.  
 
C. As prestações de contas apresentadas pela OSC deverão conter elementos que 

permitam a Administração Pública Municipal avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto 
foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a 
comprovação do alcance das metas, sendo considerada a verdade real e os resultados alcançados. Os 
dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a 
receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes. 

 
D. A prestação de contas deverá ser entregue em papel encadernado com espiral, 

páginas numeradas, rubricadas pelo responsável e digitalizada 
 
E. Para fins de prestação de contas a OSC deverá apresentar relatório (parcial ou final) 

de execução do objeto e relatório de execução financeira, que conterá no mínimo, as seguintes 
informações e documentos: 

 
I - Relatório de Execução do Objeto: 
 
1) demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de 

contas;  
 
2) descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;  
 
3) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de 

presença, fotos, vídeos, entre outros;  
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4) os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver;  
 
5) informações sobre os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;  
 
6) informações sobre a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão 

do objeto;  
 
7) justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas, quando for o 

caso e as medidas para ajustamento. 
 
8) informações sobre o grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por 

meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do 
conselho de política pública setorial, entre outros. 

 
II - Relatório de Execução Financeira: 
 
1) Balancete contendo a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive 

rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;  
 
2) Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, 

quando houver;  
 
3) Extrato da conta bancária específica e aplicação financeira, do dia do recebimento 

do recurso até o dia da última transação com a conciliação bancária;  
 
4) Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;  
 
5) Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;  
 
6)Original das notas e dos comprovantes fiscais, inclusive holerites, com data do 

documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço, contendo, 
ainda, o número do processo e do termo de colaboração a que for destinado, bem como assinatura e 
rubrica do responsável pela OSC; 

 
7) Comprovante bancário dos pagamentos realizados com a respectiva identificação do 

credor; 
 
8) Entregar documentos que constituem comprovantes de regularidade da despesa 

custeada com recursos repassados, tais como os documentos fiscais definidos na legislação 
tributária, originais e em primeira via, folha de pagamento e guias de recolhimento de encargos 
sociais e tributos; 
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9) O documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar: data de 

emissão, o nome, o endereço do destinatário e o número de registro no CNPJ; a descrição precisa do 
objeto da despesa marca tipo, modelo, quantidade e demais elementos que permitam sua perfeita 
identificação, não sendo admitidas descrições genéricas. Os valores unitário e total, de cada 
mercadoria ou serviço e o valor total da operação. Não será aceito recibo como comprovação de 
despesa cuja transação incida qualquer natureza de tributo, pois para tal é necessária a emissão de 
nota fiscal. E no campo observações, citar o número do Termo de Colaboração; 

 
10)Quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou serviços no 

documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações para que 
fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa e demonstrada sua 
vinculação com o objeto do repasse; 

 
11)Devolver a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, juntamente com a 

prestação de contas, todo o recurso que não tenha sido utilizado; 
 
12)Responsabilizar-se pelo cumprimento do prazo estabelecido para a entrega das 

prestações de contas; 
 
13)A movimentação da conta deverá ser feita através de transferência eletrônica de 

numerário com a identificação do credor; 
 
14)A OSC deverá manter-se em dia com as obrigações junto ao INSS, e ao 

FGTS/CEF durante todo o decorrer da Parceria (apresentando em cada parcela liberada, a 
comprovação dos referidos encargos); 

 
15)A OSC deverá informar o valor da contrapartida, quando houver, seu detalhamento 

e a forma de sua aplicação, apresentando balancete mensal; 
 
16) Encaminhamento mensal das certidões negativas de débitos a nível Municipal, 

Estadual e Federal. 
 
17)A prestação de contas deverá ser acompanhada dos seguintes documentos, sem 

qualquer rasura: 
 

● Balancete demonstrando a receita e as despesas, evidenciando o saldo; 
 

● Notas/Cupons Fiscais emitidos sem rasuras e constando, obrigatoriamente, as seguintes 
informações (originais e cópia quando se tratar de cupom fiscal): 
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1. Data de emissão, que deverá ser posterior ao depósito bancário dos recursos, 
conforme extrato bancário comprobatório; 
2. Nome e endereço da OSC;
3. Descrição de quantidade, tipo, modelo e demais elementos que permitam perfeita 
identificação do que foi adquirido ou dos serviços prestados; 

 
● Valores unitários e totais por mercadoria, bem como o valor total da Nota/Cupom Fiscal; 

 
● A OSC deve comprovar, através de carimbo, na própria Nota/Cupom Fiscal, o recebimento 

do (os) material (s) adquirido (s) ou serviços prestados, e que esta conforme as 
especificações neles consignados; 
 

● Não será admitido recibo como comprovação de despesa cuja transição incida qualquer 
natureza de tributo, pois para tal é necessária a emissão de nota fiscal, salvo aquelas 
empresas permitidas pelo regulamento do Imposto de Renda; 
 

● Comprovante da devolução dos recursos recebidos e não aplicados, quando houver; 
 

● Fotocópia de todas as transferências eletrônica, DOCs, TEDs; 
 

● Os orçamentos apresentados deverão constar: data, descrição do produto ou serviço, bem 
como valor unitário e o valor total conforme descrito e quantidade adquirida na Nota Fiscal, 
bem como o número do processo administrativo e/ou número do termo de colaboração a que 
faz referência. 
 

● Certidões negativas de débitos a nível Municipal, Estadual e Federal válidas. 
 

● Certidão negativa de INSS e FGTS/CEF 
 

E. A análise do relatório de execução financeira será feita pela Administração Pública 
e contemplará: 

 
I - o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas 

previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme 
aprovado no plano de trabalho; 

 
II - a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as 

despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da 
parceria. 
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F. A análise da prestação de contas final pela Administração Pública Municipal será 
formalizada por meio de parecer técnico conclusivo, que deverá verificar o cumprimento do objeto 
e o alcance das metas previstas no Plano de Trabalho e considerará: 

 
I - os relatórios parciais e finais de execução do objeto;  
 
II - os relatórios parciais e finais de execução financeira; 
 
III - relatório de visita técnica in loco, quando houver;  
 
IV - relatório técnico de monitoramento e avaliação. 
 
G. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no 

plano de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico, avaliará os efeitos da parceria. 
 
H. A OSC deverá observar o prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data de 

pagamento da última parcela da parceria para entregar o relatório de execução do objeto e de 
execução financeira para a Administração Pública Municipal. 

 
I. O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da 

autoridade competente e poderá concluir pela: 
 
II - aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e 

das metas da parceria;  
 
III - aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o 

objeto e as metas da parceria, forem constatados impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal que não resulte em dano ao erário; ou  

 
VI - rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:  
 
1) omissão no dever de prestar contas;  
 
2) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de 

trabalho; 
 
3) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou  
 
4) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
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V - A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável por 
celebrar a parceria ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a subdelegação. 

 
J. A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e poderá:  
 
I - apresentar recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, à autoridade que a proferiu, a qual, 

se não reconsiderar a decisão no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhará o recurso ao Prefeito 
Municipal, para decisão final no prazo de 30 (trinta) dias; ou  

 
II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogável, no máximo, por igual período. 
 
L. Exaurida a fase recursal, a Administração Pública Municipal deverá:  
 
I - no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, notificar a OSC as 

causas das ressalvas; e 
 
II - no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 

30 (trinta) dias devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do 
objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada. 

 
M. O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter 

preventivo e será considerado na eventual aplicação das sanções. 
 
N. No caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 

30 (trinta) dias devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do 
objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada. O não ressarcimento ao erário 
ensejará: 

 
I - A instauração da Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente; e  
 
II - o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da rejeição. 
 
O. O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública 

Municipal será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de recebimento do relatório final 
de execução do objeto, podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não 
exceda o limite de 300 (trezentos) dias. 

 
P. O transcurso do prazo definido na anterior, e de sua eventual prorrogação, sem que 

as contas tenham sido apreciadas:  
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I - não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas 

parcerias; e  
 
II - não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que 

se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido 
causados aos cofres públicos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA  

 
A. O presente Termo de Colaboração poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer 

tempo, por qualquer dos partícipes, desde que comunicada esta intenção à outra parte no prazo 
mínimo de 60 (sessenta) dias, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e 
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença. 

 
B. O Termo de Colaboração será rescindido unilateralmente pela Administração 

Pública Municipal nas seguintes hipóteses:  
 
1) quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados 

no prazo de 120 (cento e vinte) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que 
previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pela Administração Pública 
Municipal. 

 
2) caso haja irregularidade ou inexecução parcial do objeto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS  

 
A. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de 

Colaboração, a OSC deverá restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, os saldos 
financeiros remanescentes.  

 
B. Os recursos a serem restituídos na forma do caput incluem: 
 
I – o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros depositados na conta 

bancária específica, inclusive o proveniente das receitas obtidas nas aplicações financeiras 
realizadas e não utilizadas no objeto pactuado;  

 
II - os valores relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de 

contas não apresentada; 
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III – o valor pelo qual os bens remanescentes foram adquiridos, na hipótese de 
dissolução da OSC ou quando a motivação da rejeição da prestação de contas estiver relacionada ao 
uso ou aquisição desses bens.  

 
C. A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a instauração de Tomada de 

Contas Especial, conforme art. 52 da Lei nº 13.019/2014.  
 
D. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados mediante atualização 

monetária, acrescido de juros equivalentes à taxa Selic, os quais deverão ser devolvidos ao Fundo 
Municipal de Assistência Social. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TOMADA 
DE CONTAS ESPECIAL  

 
A. Nos termos do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, a administração pública poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções:  
 
I - advertência;  
 
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

 
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
Administração Pública Municipal, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II. 

 
B. A Administração Pública Municipal determinará a instauração da Tomada de 

Contas Especial nas seguintes hipóteses:  
 
I - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria e a OSC não devolva os valores 

repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não 
apresentada no prazo determinado; e  

 
II - no caso de rejeição da prestação de contas, caso a OSC não devolva os recursos 

financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação 
de contas não apresentada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS BENS REMANESCENTES  
 
A. Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do presente Termo de 

Colaboração, e que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou 
construídos serão de propriedade da Administração Pública, não sendo permitida sua utilização em 
qualquer outra ação que não esteja dentro do escopo do objeto pactuado. 

 
B. Na hipótese de dissolução da OSC durante a vigência da parceria, o valor pelo qual 

os bens remanescentes foram adquiridos deverá ser computado no cálculo do valor a ser ressarcido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO  
 

A. A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem 
em alteração de valor ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica 
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, no prazo de até 10 
(dez) dias a contar da respectiva assinatura.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO  
 

A. Os partícipes procurarão resolver administrativamente eventuais dúvidas e 
controvérsias decorrentes do presente ajuste. Não logrando êxito na solução administrativa, será 
competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de Colaboração no foro da Comarca 
de São José. 

 
E, por assim estarem plenamente de acordo os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável 
cumprimento dos termos no presente instrumento, o qual lido e achado conforme, que vão assinadas 
pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 
 

São José, SC, xx de xxxx de 2022. 
 
 

 
Rita de Cássia Faversani 

Secretária de Assistência Social 
Presidente 

Entidade selecionada 
 
 
 

Camila Medeiros 
Gestora da Parceria 
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TERMO DE REFERÊNCIA: 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e 

Adolescente – SCFV/CA e Pessoas com Deficiência 
Lei nº 13.019/14 – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil / Resolução 109, Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

 

 

1 OBJETO 
1.1. Chamamento público para seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), 

devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência (CMAS) e Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), para execução de atendimento de 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes - 

SCFV/CA, entre 06 anos á 17 anos, nas condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, que oferte esse serviço no Município de São José/SC.  

 

2 OBJETIVO GERAL: 
2.1. Ofertar atendimento no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças e adolescentes, por meio de Organização da Sociedade Civil (OSC). 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1. Promover Processos de valorização e reconhecimento, como estratégia que 

considera as questões e os problemas do outro como procedentes e legítimos;

 

3.2. Promover Escuta, como estratégia que cria ambiência – segurança, interesse, etc. - 

para que os usuários relatem ou partilhem suas experiências;

 

3.3. Promover Produção coletiva, como estratégia que estimula a construção de relações 

horizontais de igualdade, a realização compartilhada, a colaboração;
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3.4. Promover Exercício de escolhas, como estratégia que fomenta a responsabilidade e a 

reflexão sobre as motivações e interesses envolvidos no ato de escolher;

 

3.5. Promover Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo, como estratégia 

que desenvolve a capacidade de responsabilizar-se, de negociar, de compor, de rever e 

de assumir uma escolha;

 

3.6. Promover Diálogo para a resolução de conflitos e divergências, como estratégia que 

favorece o aprendizado e o exercício de um conjunto de habilidades e capacidades de 

compartilhamento e engajamento nos processos resolutivos ou restaurativos;

 
3.7. Promover Reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas, como 

estratégia que objetiva analisar as situações vividas e explorar variações de escolha, de 

interesse, de conduta, de atitude, de entendimento do outro;

 

3.8. Promover Experiências de escolha e decisão coletivas, como estratégia que cria e 

induz atitudes mais cooperativas a partir da análise da situação, explicitação de desejos, 

medos e interesses; negociação, composição, revisão de posicionamentos e capacidade 

de adiar realizações individuais;

 

3.9. Promover Aprendizado e ensino de forma igualitária, como estratégia que permite 

construir, nas relações, lugares de autoridade para determinadas questões, 

desconstruindo a perspectiva de autoridade por hierarquias previamente definidas;

 

3.10. Promover Reconhecimento e nomeação das emoções nas situações vividas, como 

estratégia que permite aprender e ter domínio sobre os sentimentos e afetações, de modo 
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a enfrentar situações que disparam sentimentos intensos e negativos em indivíduos ou 

grupos;

 

3.11. Promover Reconhecimento e admiração da diferença, como estratégia que permite 

exercitar situações protegidas em que as desigualdades e diversidades podem ser 

analisadas e problematizadas, permitindo que características, condições e escolhas 

sejam tomados em sua raiz de diferença e não a partir de um juízo de valor hegemônico. 

 

4. JUSTIFICATIVA
A Política de Assistência Social organiza a oferta de seus serviços por níveis de 

complexidade: Serviços de Proteção Social. A Proteção Social Básica tem como objetivo 

prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições 

e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive 

em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de 

renda, precário ou sem acesso aos serviços públicos, entre outros) e/ou fragilização de 

vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, 

de gênero ou por deficiência, dentre outras). Assim, propõem que os serviços, programas 

e projetos sejam desenvolvidos em locais adequados, que promovam a convivência e a 

socialização de famílias e dos indivíduos, conforme identificação da situação das 

vulnerabilidades apresentadas. O Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos - 

SCFV possui caráter preventivo e proativo, com indicação para ser realizado em grupos, 

de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, em acordo com seu ciclo 

de vida. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deve ser organizado nos 

respectivos eixos:

I. Convivência social – é o principal eixo do serviço, traduz a essência dos 

serviços de Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. As ações e atividades inspiradas nesse eixo devem 

estimular o convívio social e familiar, aspectos relacionados ao sentimento de 
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pertença, à formação da identidade, à construção de processos de sociabilidade, 

aos laços sociais, às relações de cidadania, etc. São sete os subeixos 

relacionados ao eixo convivência social, denominados capacidades sociais: 

capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole; capacidade de demonstrar 

cortesia; capacidade de comunicar-se; capacidade de desenvolver novas relações 

sociais; capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo; capacidade 

de realizar tarefas em grupo; capacidade de promover e participar da convivência 

social em família, grupos e território.

II. Direito de ser - o eixo “direito de ser” estimula o exercício da infância e da 

adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem promover experiências 

que potencializam a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. Tem 

como subeixos: direito a aprender e experimentar; direito de brincar; direito de ser 

protagonista; direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de 

pertencer; direito de ser diverso; direito à comunicação.

III. Participação - tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades 

planejadas, a participação dos usuários nos diversos espaços da vida pública, a 

começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando 

pela família, comunidade e escola, tendo em mente o seu desenvolvimento como 

sujeito de direitos e deveres. O eixo “participação” tem como subeixos: 

participação no serviço; participação no território; participação como cidadão; 

participação nas políticas públicas. 
(https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Cartilha_PAIF_1605.pdf)

 

O SCFV é norteado pela promoção e a convivência, a formação para a participação e 

cidadania, o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e 

adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e das potencialidades dessa faixa 

etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e 

esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção 

social, conforme prevê a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 

CNAS n° 109/2009). Os Centros de Referência de Assistência Social presentes nos 
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territórios de abrangência do Município possuem um caráter preventivo e proativo, 

atuando por meio de diversas ações culturais, pedagógicas, de sociabilidade, formação 

cidadã; pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades 

e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 

para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Esse serviço deve ser ofertado de 

modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de 

estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários. 

 

5.TIPO DE SERVIÇO 

5.1. O SCFV/CA poderá ser ofertado de forma complementar ao trabalho social com 

famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias 

(PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos 

(PAEFI), além de atender crianças e adolescentes de famílias em situação de 

vulnerabilidade referenciadas nos CRAS. 

 

5.2. As famílias das crianças e adolescentes encaminhados ao SCFV/CA deverão ser 

referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do território que 

residem, com o objetivo de cumprir com o indicado pela Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. 

 

5.3. As oficinas ofertadas dentro do SCFV/CA serão práticas e vivências culturais, lúdicas, 

esportivas e de lazer, desenvolvidas como estratégias para se alcançar os objetivos 

específicos do serviço. Consistem em atividades complementares aos grupos e buscam 

estimular a criatividade, propiciar o acesso dos usuários aos serviços públicos e sua 

participação em eventos e manifestações artísticas, culturais, de esporte e lazer. As 

oficinas são estratégias para a integração dos eixos do serviço com os temas abordados 

e contribuem para reforçar a adesão e o compromisso dos usuários com o serviço. Dentre 
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as oficinas sugere-se: música, dança, coral, artes, capoeira, artes marciais, teatro, 

informática, entre outras que atendam as necessidades desse termo.  

 

5..4. As instituições poderão se credenciar nos grupos abaixo identificados e serão 
distribuídas da seguinte forma: 

 
GRUPO I - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS: 360 vagas 
 

GRUPO II - ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS: 20 vagas 
 
GRUPO III - PESSOA COM DEFICIÊNCIA, (INTERGERACIONAL) 130 vagas  

 
5.4.1. O Plano de Trabalho deverá apresentar o Grupo a ser atendido pela Instituição, 
podendo abranger mais de um grupo. 

 
5.5. Os usuários do SCFV deverão ser divididos conforme os Grupo I, Grupo II e Grupo 

III. O trabalho nos grupos é organizado em percursos sob a perspectiva de incentivar a 

socialização e a convivência familiar e comunitária. Os grupos de crianças e adolescentes 

e/ou pessoas com deficiência devem ter, no máximo, 20 participantes por turma sob a 

responsabilidade de 01 (um) orientador social. Assim, as turmas poderão ser formadas de 

acordo com a previsão apresentada e aprovada a partir do Plano de Trabalho.

 
5.6. É permitido o credenciamento da instituição em mais de um grupo, desde que haja 

capacidade instalada para atendimento e seja encaminhado o plano de trabalho de 

acordo com cada faixa etária de interesse. Tal capacidade se dará de acordo com a 

análise técnica da Secretaria de Assistência Social. Quanto à capacidade instalada, vale 

destacar a previsão encontrada na NOB-RH/SUAS:

 
Artigo 6°- B: As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede 
socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas 
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entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas, respeitadas 
as especificidades de cada ação. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011): § 3o As 
entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas celebrarão 
convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, 
garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e 
ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários 
abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias. 
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
 
 

5.7. As instituições deverão possuir alvará sanitário ou protocolo atualizado expedido pelo 

órgão sanitário competente, de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº. 6.437, de 20 

de agosto de 1977.

 

5.8. Sendo este um serviço tipificado pela Política de Assistência Social e não possuir 

vinculação à Política da Educação, com um objetivo claro sobre a Proteção Social, a 

inserção das crianças e adolescentes não poderá estar vinculada ao ingresso previsto na 

data de corte do calendário escolar. Assim, tendo a criança os 06 anos completos, a 

mesma se encaixa no requisito da oferta, independentemente do mês que faça 

aniversário.  

 

6. PÚBLICO ALVO: crianças e adolescentes de 6 anos completos até 17 anos 

encaminhadas pela Secretaria de Assistência Social – SAS, preferencialmente pelo 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social – CREAS, entre outros Serviços.

 
7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
 
7.1 A vigência do contrato com a instituição parceira será de 36 meses a partir da data da 
assinatura do Termo de Cooperação, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, 
conforme previsto no art. 55, Lei nº 13.019, de 31 de Julho de 2014. 
 
 
8. DAS VAGAS: 
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8.1 A Secretaria Municipal de Assistência Social de São José disponibilizará o total de 

510 vagas, por meio de capacidade instalada. 

 

8.2 A Secretaria Municipal de Assistência Social poderá, mediante apuração da 

necessidade, remanejar as vagas existentes, conforme a demanda dos grupos 

especificados no objeto do edital. 

 
9. DO VALOR DO PISO 

O valor da capacidade instalada será de R$240,00 (duzentos e quarenta reais). 
 

10. RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS 

10.1 A composição de equipe deve ser de forma multiprofissional, com vínculo formal de 

trabalho, com profissionais devidamente inscritos no seu respectivo Conselho de Classe, 

quando houver. Ressalta-se que deve ser observada a capacidade instalada prevista de 

20 usuários por turma. Havendo alguma situação específica que exija o aumento de 

equipe, a referida demanda deverá ser avaliada junto a/o Gestor/a da Parceria. 

 

10.2 O desligamento e/ou afastamento de profissionais durante a vigência da parceria 

deverá ser informada imediatamente a/o Gestor/a do Termo de Colaboração por meio de 

ofício. Qualquer substituição realizada deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

não havendo cumprimento deste item, o recurso financeiro referente ao período deverá 

ser devolvido proporcionalmente à Administração Pública.  

 

10.3 Assim, entende-se como equipe profissional mínima os respectivos agentes: 

Coordenador, Responsável técnico Social (Assistente Social) e Orientador(es) 

Social(ais)/Instrutores, sendo respectivamente:
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Coordenador 

Perfil - Formação Mínima: Nível superior e/ou cursando e experiência em 
função congênere; 

- Experiência na área e amplo conhecimento da rede de proteção à 
infância e juventude, de políticas públicas e da rede de serviços da 
cidade e região; 

- Dedicação exclusiva para o desempenho de atividade no serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes. 

Quantidade - 1 profissional 

Principais Atividades 
Desenvolvidas 

- Gestão do Serviço; 

- Elaboração, em conjunto com a equipe técnica e demais 
colaboradores, do projeto político pedagógico do serviço; 

- Organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos 
trabalhos desenvolvidos; 

- Articulação com a rede de serviços; 

- Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos. 

Equipe técnica 

Perfil - Formação Mínima: Nível superior; Assistente Social 

- Experiência no atendimento a adolescente e famílias em situação de 
risco; 

Quantidade 

 

- 1 assistente social para atendimento  

- Carga horária mínima indicada: 30 horas semanais  
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Principais Atividades 
Desenvolvidas 

 

- Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais 
colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; 

- Apoio na seleção dos orientadores/educadores e demais funcionários; 

- Realização de capacitação e acompanhamento dos 
orientadores/educadores e demais funcionários relacionados ao Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

- Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos 
orientadores/educadores; 

- Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros atores 
da rede de serviços; 

- Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas 
famílias, na forma de prontuário individual; 

- Produção e emissão mensal de relatório de atividades quanto ao 
desenvolvimento das atividades; 

 

Orientador Social/Instrutor 

Perfil - Formação Mínima: Nível médio  

- Experiência comprovada em atendimento a crianças e adolescentes ou 
pessoa com deficiência; 

Quantidade - 1 profissional para até 20 usuários, 
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Principais Atividades 
Desenvolvidas 

- Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau 
de desenvolvimento da adolescente); 

- Auxílio ao usuário para lidar com sua história de vida, fortalecimento da 
autoestima e construção da identidade; 

- Planejamento e desenvolvimento de atividades recreativas e lúdicas; 

- Participação das reuniões de equipe para o planejamento das 
atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados. 

 
11. FUNCIONAMENTO
11.1 O funcionamento deverá ocorrer no mínimo 03 (três) horas por dia, de segunda à 

sexta feira. 

 

12. AMBIENTE FÍSICO
12.1. A instituição deverá apresentar sala(s) de atividades individuais para posicionar as 

turmas para o desenvolvimento das atividades de cada grupo. Assim como, salas 

coletivas e comunitárias de forma adequada com instalações sanitárias para servir 

qualquer tipo de lanche ou refeição, com adequada iluminação, ventilação, conservação, 

privacidade, salubridade, limpeza, quadra esportiva ou ginásio, e acessibilidade em todos 

seus ambientes. 

 

12.2. A entidade deverá ofertar no mínimo uma refeição, considerando o tempo de 

permanência no Serviço.  

 

13. RECURSOS MATERIAIS
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13.1 Materiais necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, 

computadores, entre outros, além de materiais de consumo pertinentes a cada atividade 

desenvolvida.

 
14. SÃO OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS
14.1. Fica expressamente vedada a cobrança, por parte da instituição, de qualquer 

material para desenvolver atividades referentes à execução do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. Esse serviço se encontra tipificado, desse modo não pode 

onerar o usuário de forma alguma, é um direito resguardado com o objetivo central 

Proteção Social, com vistas a prevenir e evitar a institucionalização e a segregação de 

crianças e adolescentes, assegurando a acesso ao direito à convivência familiar e  

comunitária.  

 

15. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

15.1. A Secretaria de Assistência Social - SAS deverá realizar o monitoramento e a 

avaliação das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos junto às 

Instituições credenciadas.     

 

15.2. As instituições deverão apresentar, mensalmente, relatório das atividades 

desenvolvidas, com a devida comprovação de assiduidade de comparecimento dos 

usuários do serviço, diante de lista de presença com os nomes completos e respectivas 

idades das pessoas atendidas, bem como quaisquer documentos que a Secretaria de 

Assistência Social julgar necessário solicitar, visando o monitoramento das ações.  

 

15.3. As Instituições credenciadas que não cumprirem o atendimento descrito no seu 

Plano de Trabalho, após avaliação da equipe da Secretaria de Assistência Social - SAS, 

poderão sofrer alteração no número de atendimento inicialmente pactuado. 
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15.4. A Sra. Camila Medeiros, portadora da matrícula 436072, fará o acompanhamento e 

monitoramento do presente contrato.

 

 

São José, 20 de outubro de 2022. 

 

 

Rita de Cássia Faversani 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 
 
 

Jackson Cristiano de Oliveira 
Diretor de Proteção Social Básica 

 
 
 

Camila Medeiros 
Gestora de Parcerias da Proteção Social Básica 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA
Publicação Nº 4264752

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – O Diretor do PROCON Municipal de São José no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 31/2009 
e suas alterações, concomitante com o que dispõe a Lei Federal nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990, Decreto Federal nº 2.181 de 20 de 
Março de 1997, art. 42, parágrafo 2º, CIENTIFICA as pessoas jurídicas abaixo relacionadas, a tomarem conhecimento do agendamento da 
audiência conciliatória com a data e horário previamente agendado com o consumidor.
NOTIFICA o(a) fornecedor(a) para apresentar defesa administrativa e/ou comprovar o atendimento a pretensão do consumidor na própria 
audiência.

F.A. N° CONSUMIDOR FORNECEDOR CNPJ DATA AUD. HORA LINK

42.019.001.22-
0002300

SADY NEVES DE 
OLIVEIRA

HARMONIZA HOS-
PEDAGENS LTDA

36.713.458
/0001-35 01/11/2022 17:00 PRESENCIAL

42.019.001.22-
0002812

ROSEMAR BARTH STAR BANK ADMI-
NISTRADORA DE 
CONSORCIO LTDA

45.916.794
/0001-76 17/11/2022 14:20 PRESENCIAL

Só serão permitidos acessos às reuniões as partes vinculadas aos respectivos processos.
A defesa administrativa e os documentos constitutivos deverão ser encaminhados no e-mail: audienciasprocon@pmsj.sc.gov.br no mesmo 
dia de audiência sob pena de ser considerada intempestiva, nos termos do Decreto Municipal 34.350/2011.

O não comparecimento na audiência previamente agendada ensejará em sanção administrativa por desobediência nos termos do Art.55, 
§2º do Decreto Federal 2.181/97.
O presente ato tem por objetivo dar publicidade determinada no Decreto Federal2.181/97, dado a impossibilidade de notificação via AR 
(Aviso de Recebimento). Constante nos autos administrativo.
Dúvidas sobre o procedimento das audiências poderão ser sanadas via e-mail.

São José /SC, 19 de Outubro de 2022.

CÍRIO VANDRESEN
Diretor do Procon Municipal de São José/SC

EDITAL N° 010/2022 - LISTA HOMOLOGADA DE INSCRITOS
Publicação Nº 4264754

EDITAL N° 010/2022

DIVULGA A RELAÇÃO HOMOLOGADA DE INSCRITOS NO PROCESSO DE ESCOLHA PARA AS FUNÇÕES DE DIRETORES, DIRETORES GERAIS 
E DIRETORES ADJUNTOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, E TORNA PÚBLICO OUTRAS 
INFORMAÇÕES PERTINENTES.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

1. Divulgar a relação homologada de inscritos para o Edital N° 010/2022/SME, correspondente ao Processo de Escolha para as funções de 
Diretores, Diretores Gerais e Diretores Adjuntos das unidades de ensino da educação básica da rede pública municipal, conforme consta no 
quadro a seguir:

REGIÃO/SEGMENTO EI – EDUCAÇÃO INFANTIL EF – ENSINO FUNDAMENTAL

REGIÃO 1 – Forquilhas

Alessandra de Costa
Ana Carolina Moreira Victória
Carolina Luiz
Heloísa Adelaide Brognoli
Lúcia Maria Leopoldo
Marlúcia Cordeiro
Robertina Simone Poli
Roselei Regina Titon Rogalski

Andréa Nascimento
Andreza Vanilda Adriano
Bárbara Karolina Araújo
Bruna Ventura
Clarisse da Luz Nascimento
Cleusa Wagner Hoffmann
Dayane Beatriz da Silva Pagliuso
Gleise Cristiani de Souza
Jane Valéria da Silveira
Juliana Cristina dos Santos Prudêncio
Maria Jaqueline da Silva Santos
Sabrina Leal
Yume Koga da Silva

mailto:audienciasprocon@pmsj.sc.gov.br
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REGIÃO 2 – Forquilhinhas

Caroline Flores Araújo
Elizabete Terezinha Metz
Fabíola da Silva Aguiar de Souza
Gianni Lucimar Azevedo
Josiana Cléia Nascimento
Josiane dos Santos da Costa
Juciane Santos
Keila Cristina Arruda Villamayor Gonzalez
Lenir Margarida Cardoso de Ávila
Marcela da Rocha
Norma Fernanda Bongiolo
Pâmela Regina Cardoso
Patrícia Machado
Sabrina Regina Silva Machado
Tailana Rodarte Vajalegre Julião

Alessandra Terezinha Borges Crozeta
Antônio Roberto Fernandes
Eduardo Bugs Gonçalves
Elisângela Schwinden Rachadel
Fernanda Fermiano Fraga
Maria Aparecida Rech Monteiro
Myrna Jaqueline dos Santos
Sabrina Almerinda Osório da Silva
Vanessa da Silva
Virgínia Canarin Polla Weber
Zulma Maria Deitos Neumann

REGIÃO 3 – Serraria

Adriana Rosana do Nascimento Oliveira
Carmem Lucia Hochsprung
Cibelle Borges Cidade Uhlmann
Daiana Prates de Souza
Flávio Theodósio Junkes
Gicele Maísa de Christo
Josiane Aparecida Fagundes Mello
Juliana Souza da Silveira
Karina Greyce Conrat
Karla Beatriz da Costa
Margareth de Oliveira
Mônica Rita Guerreiro Gomes da Silva
Patrícia Cristina Carvalho Romão
Úrsula Raquel Fonseca Pereira

Adinar dos Santos
Carina Gorges de Oliveira
Clarí Nair Droppa Pereira
Claudia Alexandra dos Santos
Gilberto Ilário dos Santos
Kátia Regina Ventura
Raíssa Alves Araújo
Sandra Moraes da Silva
Suziane Maria Gesser
Thaís Tressano Filó

REGIÃO 4 – Barreiros

Alcina da Silva e Souza
Aline Vieira
Cristina da Silva
Daniela Pereira dos Santos
Gabriela Franco Subtil
Graiciellen Mello dos Santos
Lucimar Corrêa
Simone Lunardelli

Adriana Bernadete Pires
Ana Maria de Moraes Máximo
Débora Klaes
Luciana Aparecida Muniz Farias
Melissa D´El Rei de Souza
Roseléia Guesser
Simone Éria Bento Medeiros
Tatiana Pereira Rosa

REGIÃO 5 - Sede

Alda Lúcia da Silva
Carla Adriana Schauffert do Nascimento
Daniele Carvalho dos Santos
Fernanda Lopes Kretzer
Glaucier dos Anjos
Karoliny Petry
Mara Rúbia Prudêncio Fernandes da Silva
Mariana Rocha
Mariléia Backes
Yasmim Isabele da Silva

Boaventura Charles Leão de Moura
Carlos Eduardo Vieira Arêas
Cris Regina Gambeta Junckes
Gesiel Jacinto da Rocha
Gustavo Franthesco Kerntopf
Indianara da Silva
Silvia Regina Bastos Silva
Sonali Thiesen Lehmkuhl
Suzane Dutra Kammer

2. Tornar público o Cronograma (dias e horários) e Modalidades do Curso de Liderança e Gestão Escolar, conforme quadro disponibilizado 
a seguir:
DATA EVENTO MODALIDADE HORÁRIO
17 e 18/10/2022 Cadastro na Plataforma do Curso - S.H.D.*

19/10/2022 Início do Curso – 1° Encontro For-
mativo – Módulo I – 2h30 SÍNCRONA 18h30 às 21h

20/10/2022 Encontro Formativo – Módulo I – 2h ASSÍNCRONA S.H.D.
21 e 22/10/2022 Atividade Orientada – Módulo I – 6h ASSÍNCRONA S.H.D.

24/10/2022 2° Encontro Formativo – Módulo 
II – 2h SÍNCRONA 19h às 21h

25/10/2022 Encontro Formativo – Módulo II – 2h ASSÍNCRONA S.H.D.

26 e 27/10/2022 Atividade Orientada – Módulo II – 
6h ASSÍNCRONA S.H.D.

28/10/2022 3° Encontro Formativo – Módulo 
III – 2h SÍNCRONA 19h às 21h
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29/10/2022 Encontro Formativo – Módulo III 
– 2h ASSÍNCRONA S.H.D.

30 e 31/10/2022 Atividade Orientada – Módulo III 
– 6h ASSÍNCRONA S.H.D.

01/11/2022 4° Encontro Formativo – Módulo 
IV – 2h SÍNCRONA 19h às 21h

02/11/2022 Encontro Formativo – Módulo IV – 
2h ASSÍNCRONA S.H.D.

03 e 04/11/2022 Atividade Orientada – Módulo IV – 
6h ASSÍNCRONA S.H.D.

05 a 07/11/2022 Alinhamento e Entrega dos projetos 
de Planos de Gestão Escolar - S.H.D.

08 a 12/11/2022 Avaliação dos projetos de Planos de 
Gestão Escolar - S.H.D.

14/11/2022 Resultado Final do Curso de Lideran-
ça e Gestão Escolar - A partir das 18h

16 e 17/11/2022 Prazo para interposição de recursos - S.H.D.

18/11/2022 Resposta aos recursos e Homologa-
ção do Resultado Final do Curso. - A partir das 18h

* S.H.D. = Sem Horário Definido (o conteúdo e orientação é disponibilizado, e o aluno acessará no momento que lhe convir).

São José, 19 de outubro de 2022.

ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN
Secretária Municipal de Educação de São José – SC

ERRATA AO CONTRATO N° 149/2022
Publicação Nº 4264319

Errata ao Contrato n° 149/2022 – IN 031/2022 - Processo 302/2022 – Proc. Adm. 33136/2022 – A Prefeitura de São José, por intermédio 
de sua Diretora de Compras, leva ao conhecimento dos interessados, que da nomeação do fornecedor, ONDE SE LÊ: Credenciamento/Cha-
mamento n° 005/2022/SMS/PMSJ. LEIA-SE: Credenciamento/Chamamento n° 003/2022/SMS/PMSJ.

LEI N.º 6.180 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4265400

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e/ou especiais até o limite de 10% 
(dez por cento) da receita corrente líquida arrecadada no exercício de 2021, utilizando como fontes de recursos o superávit financeiro, o 
excesso ou provável excesso de arrecadação ou a anulação de dotações não comprometidas.

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

Paço Municipal, em São José (SC), 20 de outubro de 2022.

ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito de São José

PORTARIA 1514/2022 - SME
Publicação Nº 4264943

PORTARIA nº 1514, de 19 de outubro de 2022.

INSTAURA SINDICÂNCIA SERVIDOR EFETIVO. DESIGNA COMISSÃO RESPONSÁVEL PARA A APURAÇÃO DOS FATOS.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de São José – SC,
Considerando fatos sobre possível envolvimento de funcionário em episódio de lesão e invasão de prédio público na greve o dia 31.05.2022;

RESOLVE:
I – INSTAURAR Sindicância em desfavor do Servidor F.B. M., para apuração dos fatos sobre possível envolvimento de funcionário em episódio 
de lesão e invasão de prédio público na greve do dia 31.05.2022.
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II – DESIGNAR Comissão visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas descritas no Processo Administrativo nº 
38817/2022 para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, 
sendo integrada pelos seguintes membros:

ELTON FRANCISCO – Matrícula 428896-3
LENICE LÚCIA CAUDURO DA SILVA - Matrícula 10846-4
GISELLE CORREA COSTA - Matrícula 13863-0

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São José, 20 de outubro de 2022.

ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 003/2022/SMS
Publicação Nº 4264756

PORTARIA Nº 03/2022/SMS

CRIA A COMISSÃO ELEITORAL TRANSITÓRIA PARA A CONDUÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

SINARA REGINA LANDT SIMIONI, Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas competências conferidas pela Lei Orgânica Municipal e,
Considerando a Resolução nº 15, de 13 de março de 2014 do Conselho Municipal de Saúde e a emenda regimental de 18 de fevereiro de 
2021.
Considerando a vigência da Pandemia SARS-COV2; que impõem processo eleitoral exclusivamente por meios digitais.

RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear os membros que constituirão a Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde, responsável pelo pleito bienal 
2021/2023, a ser realizado no período de 01 de novembro à 15 de dezembro de 2022.

DANIEL CAMPOS ROCHA
FABRÍCIA MARTINS
IVANICE ALVES DA SILVA

Artigo 2 º - A referida Comissão tem a finalidade de organizar e conduzir o processo eleitoral, sendo seus atos motivados pelo Regimento 
Eleitoral, conforme decisão proferida na 188ª Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de março de 2014 e a emenda regimental de 18 de 
fevereiro de 2021.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São José, 16 de outubro de 2022.

Sinara Regina Landt Simioni
Secretária Municipal de Saúde

REGIMENTO ELEITORAL - 5ª CHAMADA DA ELEIÇÃO PARA O BIÊNIO 2021-2023 DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ

Publicação Nº 4264758

REGIMENTO ELEITORAL

DISPÕE SOBRE A 5ª CHAMADA DA ELEIÇÃO PARA O BIÊNIO 2021-2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Este Regimento tem por objetivo regulamentar a eleição para escolha das Entidades Representativas dos Usuários, dos Trabalhado-
res da Área de Saúde e dos Prestadores de Serviços que atuam no setor de assistência à saúde, participantes do SUS no município de São 
José, nos termos da Lei Municipal nº 4776/2009, alterada pela Lei 5146/2011, Lei Federal nº 8080/1990, Lei Federal 8.142/1990 e na Re-
solução do Conselho Nacional de Saúde - CNS nº 453 de 10 de maio de 2012, para o mandato 2016/2018 no Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo Único – A Eleição será feita em etapas e na sequencia da analise das inscrições que se inicia dia 01/11/2022 que tem seu pro-
cesso eleitoral instaurado a partir da publicação deste Regimento Eleitoral e dos respectivos documentos e calendário no Diário Oficial dos 
Municípios.

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO ELEITORAL
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Art. 2º - A Comissão Eleitoral será responsável por organizar e conduzir a eleição para escolha das Entidades Representativas dos Usuários, 
dos Trabalhadores da Área de Saúde e dos Prestadores de Serviços que atuam no setor de assistência à saúde que comporão o CMSSJ, 
regulamentada por este Regimento.
§1º - Deverá ser designada conforme deliberação em Reunião Plenária do CMSSJ e, composta por até 05 (cinco) membros garantida à 
representação dos segmentos.
§2º - A Comissão terá um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário, que serão escolhidos entre os seus membros, na primeira reunião 
após sua constituição.

Art. 3º - Compete à Comissão Eleitoral:
• Conduzir e supervisionar o processo eleitoral e deliberar, em última instância, sobre questões a ele relativas;
• Requisitar a Secretária de Saúde todos os recursos necessários para a realização do processo eleitoral;
• Analisar e aprovar as inscrições de candidaturas;
• Receber e analisar a documentação das entidades candidatas;
• Divulgar a relação das entidades aptas ao processo eleitoral;
• Analisar e julgar recursos relativos a registros de candidatura e outros assuntos;
• Instalar a Mesa Eleitoral;
• Disciplinar, organizar, receber e apurar votos;
• Proclamar o resultado eleitoral;
• Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde de São José relatório do resultado do pleito, bem como observações que possam contribuir 
para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, na ocasião da posse do novo colegiado;

Art. 4º - Compete ao Presidente:
• Conduzir o Processo Eleitoral, desde a sua instalação até a conclusão do pleito, que elegerá os representantes das Entidades para o Con-
selho Municipal de Saúde;
• Representar a Comissão Eleitoral;
• Recolher a documentação e o material utilizados na votação e proceder à divulgação dos resultados, imediatamente após a conclusão dos 
trabalhos da Mesa Eleitoral;
• Compor a Mesa Eleitoral.

Art. 5º - Compete ao Vice-Presidente:
• Substituir o Presidente da Comissão, na ausência do mesmo, em suas atribuições.

Art. 6º - Compete ao Secretário:
I. Receber a documentação enviada à comissão, redigir e lavrar a ata de todo processo eleitoral.

CAPÍTULO III
DOS ELEITORES

Art.7º - Serão eleitores aptos a votar os representantes indicados pelas entidades previamente credenciadas.
Parágrafo Único - A eleição será realizada por segmento, onde cada representante votará em seu respectivo segmento, seguindo o número 
de vezes correspondente as vagas de titulares existente para seu segmento.

CAPÍTULO IV
DAS VAGAS E DOS CANDIDATOS

Art.8º - O preenchimento de vagas com as Entidades Representativas no Conselho Municipal de Saúde de São José deverá obedecer ao 
Art.4º, da Lei Municipal 4776/2009 e de suas alterações expressas na Lei nº 5.146 de 2011.
Parágrafo Único - Para efeito de aplicação deste Regimento Eleitoral, define-se como:
• Prestadores de Serviços de Saúde: Instituições públicas e privadas que tenham atuação no município de São José, no âmbito do SUS;
• Entidades representantes dos Profissionais da Área de Saúde: Sindicatos e Associações representantes de trabalhadores da saúde pública 
ou privados e Conselhos de Profissionais da Área de Saúde;
• Entidades municipais representantes dos Usuários do SUS: Organizações da Sociedade Civil.

Art. 9º - Poderão participar do processo eleitoral enquanto candidatas todas as Entidades e Organizações da Sociedade Civil, de âmbito mu-
nicipal, estadual ou federal, representativas do Segmento dos Usuários, dos Trabalhadores em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 
- SUS com sede no Município de São José, e Prestadores de Serviços com atuação no Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito municipal.

Art.10 - As vagas serão dispostas por representatividade de cada Segmento, de acordo com a Lei Municipal, e obedecerá aos seguintes 
critérios de composição:
§1º - A representação do Segmento dos Usuários será dividida entre representantes de entidades da sociedade civil, legalmente registradas, 
sendo de 16 vagas, 08 vagas para titulares e 08 vagas para suplentes distribuídas conforme o Quadro 1.

Quadro 1. Entidades Representativas do Segmento dos Usuários Nº Vagas

Associação de Portadores de Deficiência 01
Associação de Pais e Professores 01
Associação de Portadores de Patologias 01
Entidades legalmente constituídas de representação popular 02
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Entidades sindicais e associações de trabalhadores 01
Organizações não governamentais relacionadas ao setor de saúde 01
Outras entidades representativas do Setor Saúde 01
SubTotal 08vagas

§2º - A representação do Segmento dos Profissionais da Saúde será de 04 vagas, distribuídas entre 04 titulares e 04 suplentes conforme 
o Quadro 2.

Quadro 2. Entidades Representativas do Segmento dos Profissionais Nº Vagas
Conselhos Profissionais 02
Associações Profissionais 01
Sindicatos Profissionais 01
SubTotal 04 vagas

§3º - A composição final do CMSSJ totaliza 16 vagas representativas.

Parágrafo Único - Nesta 5ª chamada apenas vagas em aberto para complementação dos quadros acima.

CAPÍTULO V
DAS INSCRIÇÕES

Art.11 - As inscrições serão realizadas exclusivamente via email: conselho.saude@pmsj.sc.gov.br

Art.12 - As entidades interessadas deverão apresentar requerimento dirigido à Comissão Eleitoral no prazo previsto no cronograma (ANEXO 
I) deste Edital, expressando a vontade de participar da eleição, mediante entrega da documentação de cada entidade que as compõem:

I - Segmento dos Usuários:
a) Cópia da Ata Registrada da Assembleia que elegeu a atual diretoria da Entidade;
b) Cópia do Estatuto ou Documento similar que comprove data de fundação e o tempo de existência da entidade;
d) Cópia do CNPJ da entidade;
e) Requerimento expressando a vontade de participar da eleição e a indicação do representante votante.

II - Segmento dos Trabalhadores:
• Cópia da Ata Registrada da Assembleia que elegeu a atual diretoria da Entidade;
• Cópia do Estatuto ou documento similar que comprove data de fundação e o tempo de existência da entidade;
• Cópia do CNPJ da entidade;
• Cópia do registro sindical expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no caso de entidades sindicais.
• Requerimento expressando a vontade de participar da eleição e a indicação do representante votante.

Parágrafo Único - A documentação mencionada acima deverá ser enviada completa digitalizada por email.

CAPÍTULO VI
DAS HOMOLOGAÇÕES E DAS IMPUGNAÇÕES DAS INSCRIÇÕES

Art.13 - Encerrado o prazo para as inscrições, a Comissão Eleitoral analisará a documentação e divulgará a relação das entidades habilitadas 
a participar do Processo Eleitoral nos Quadros de Avisos internos (do Conselho Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e 
Prefeitura), nas seguintes datas no dia 16/12/2022 a partir das 13 horas.

Art. 14 - Os recursos encaminhados para a Comissão Eleitoral devem ser interpostos no dia 16/12/2022, devendo ser divulgado o resultado 
das interposições de recurso no dia 30/12/2022 a partir das 13 horas.

CAPÍTULO VII
DO CREDENCIAMENTO E DA ELEIÇÃO

Art. 15 - Fica instituído o dia 01/11/2022 para abertura do processo eleitoral.

Parágrafo Único - Todo o processo será on line de forma dinâmica com analise e resposta semanal das inscrições;

Art.16 – A Comissão Eleitoral fará os esclarecimentos a respeito do processo eleitoral, dando abertura à eleição. Sendo concedido a cada 
Candidato o tempo de 03 minutos para apresentação e motivação da candidatura.

Art.17 – O voto será aberto, podendo cada representante de entidade votar em até o número de vagas titulares do seu segmento.

Art. 18 - Após o encerramento da votação, a Comissão Eleitoral deverá lavrar a Ata da Eleição que constará as ocorrências do dia.

CAPÍTULO VIII
DA APURAÇÃO DOS VOTOS E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

mailto:conselho.saude@pmsj.sc.gov.br
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Art. 19 – A apuração será realizada no local da votação, sendo divulgado o resultado imediatamente após a conclusão da eleição.

Art. 20 - Serão considerados eleitos titulares, as entidades que receberem maior número de votos.

Art. 21- Em caso de empate, entre as entidades por segmento, será aceita a entidade com maior tempo de instituição legal, comprovadas 
por documento oficial, no ato da inscrição.

Art. 22 - A homologação da Nova Composição do Conselho ocorrerá com a publicação do Decreto de Nomeação devidamente assinado pela 
Chefe do Poder Executivo. A posse ocorrerá na Reunião Ordinária subsequente à eleição.
Parágrafo Único – No impedimento da presença a Chefe do Poder Executivo, caberá a Comissão Eleitoral dar posse aos novos Conselheiros.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, que dará por concluso seus trabalhos com a entrega do Processo Elei-
toral na Sessão Plenária de Posse.

Art. 24 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação.

São José, 17 de outubro de 2022.

Daniel Campos Rocha Fabricia Martins
Presidente do CMSSJ Vice-presidente do CMSSJ

Homologado:

Sinara Regina Simioni Fabricia Martins
Secretária Municipal de Saúde Secretário Adjunto

ANEXO I - CRONOGRAMA

Atividade Período
Portaria de oficialização da Comissão Eleitoral 01/11/ 2022
Envio do Regimento Eleitoral para fins de homologação 19/10 a 29/10/2022
Publicação do Edital 01/11/2022

Inscrição das Entidades

De 01/11/2022 a 15/12/2022
On line - por email
Analise pontual por inscrição
Processo dinâmico de analise e resposta.

Divulgação das Entidades Habilitadas 16/11 – respostas por email
Recebimento de Recursos 16/11
Divulgação Final dos resultados dos recursos 29/12/2022 às 13 horas
Eleição 16/12/2022
Posse
Capacitação Sessão plenárias – 17/02/2023

São José, 18 de outubro de 2022.

COMISSÃO ELEITORAL

DANIEL CAMPOS ROCHA
FABRÍCIA MARTINS
IVANICE ALVES DA SILVA

Anexo:
FICHA DE INSCRIÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Representação (SEGMENTO): ______________________________________________
2. Entidade: ___________________________ cnpj: ________________________________
3. Endereço completo da Entidade: _____________________________________________

Município: São José Estado: Santa Catarina
Fone:____________________ E-mail: _______________________________________
4. Nome do Presidente ou Representante Legal:

5. Nome do (a) Delegado (a) Titular: _________________________________
Identidade:_______________________ CPF:____________________________
Endereço: __________________________________________________________
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Município:____________________________ Estado: __________________________
Fone: ( ) ___________________________ E-mail:_____________________________
6. Nome do (a) Delegado (a) suplente: _________________________________
Identidade:_______________________ CPF:____________________________
Endereço: __________________________________________________________
Município:____________________________ Estado: __________________________
Fone: ( ) ___________________________ E-mail:_____________________________

7. Documentos apresentados pela Entidade:
I - Segmento dos Usuários:
( ) Cópia da Ata Registrada da Assembleia que elegeu a atual diretoria da Entidade;
( ) Cópia do Estatuto ou documento similar que comprove data de fundação e o tempo de existência da entidade;
( ) Cópia do CNPJ da entidade;
( ) Requerimento expressando a vontade de participar da eleição e a indicação do delegado votante.
II - Segmento dos Trabalhadores:
( ) Cópia da Ata Registrada da Assembleia que elegeu a atual diretoria da Entidade;
( ) Cópia do Estatuto ou documento similar que comprove data de fundação e o tempo de existência da entidade;
( ) Cópia do CNPJ da entidade;
( ) Cópia do registro sindical expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no caso de entidades sindicais.
( ) Requerimento expressando a vontade de participar da eleição e a indicação do delegado votante;
III - Segmento de Prestadores de Serviço em Saúde:
( ) Cópia do Contrato Social e última alteração (quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado);
( ) Cópia do CNPJ da entidade;
( ) Cópia do atual instrumento jurídico comprobatório da atuação no Sistema Único de Saúde – SUS em âmbito municipal.
( ) Requerimento expressando a vontade de participar da eleição e a indicação do responsável votante;
( ) Termo de Indicação do responsável que representará a entidade, subscrito pelo seu representante legal.
São José, ________ de _________________de 2022.

Assinatura
(Declaração prevista para representação do segmento usuário)

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins eleitorais de representação no Conselho Municipal de Saúde, que esta entidade está de acordo com o que 
preceitua a Lei Municipal nº 4776/09, no tocante a recebimento de recursos públicos:
Art. 4º - O Conselho Municipal de Saúde será composto por dezesseis membros e obedecerá aos seguintes critérios para sua composição:
Parágrafo Único – As entidades mencionadas no inciso II deste artigo que se credenciarem junto à Secretaria da Saúde do Município, não 
poderão manter contratos ou convênios ativos com o governo municipal, estadual e federal, que envolvam repasse ou pagamento de recur-
sos financeiros por serviços prestados, podendo estas candidatar-se como prestadores de serviços.

E, por ser expressão da verdade firmamos a presente Declaração.

Assinatura do Presidente/Diretor da Entidade
CPF nº___________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022
Publicação Nº 4264857

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F86A91336F642B05B50AAD2B145F92E0B173931A
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022 – Processo nº 256/2022 – Proc. Adm. 32672/2022. CONTRATADO: LITO-
RAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA 
E COMPLEMENTARES PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, EM SÃO JOSÉ/SC. VALOR: R$ 151.018,34 (cento e 
cinquenta e um mil e dezoito reais e trinta e quatro centavos). Data: 05 de outubro de 2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 022/2022
Publicação Nº 4264846

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FA74B8FFFAE874B70DF1C2AEE9B9545348E25A50
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 022/2022 – Processo nº 258/2022 – Proc. Adm. 32403/2022. CONTRATADO: 
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RDG CONSTRUCOES EIRELI. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA 
POLICLÍNICA DE FORQUILHINHAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VALOR: R$ 
752.787,16 ((setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos). Data: 19 de outubro de 2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 026/2022
Publicação Nº 4264787

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9627CAF6DD586EF1204CEA85A1DC6F35137678C9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 026/2022 – Processo nº 293/2022 – Proc. Adm. 32989/2022. CONTRATADO: DJP 
CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVITALI-
ZAÇÃO DAS PRAÇAS ANTÔNIO VITOR DE MELO LUBI E LEANDRO GUESSER NO BAIRRO BELA VISTA, SÃO JOSÉ/SC. VALOR: R$ 282.995,23 
(duzentos e oitenta e dois mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos). Data: 11 de outubro de 2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 027/2022
Publicação Nº 4264753

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9F8255D9D04870FF911905DD68B01FC80A5A2E15
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 027/2022 – Processo nº 294/2022 – Proc. Adm. 33067/2022. CONTRATADO: DJP 
CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATE-
RIAIS PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA ENRIQUE JOSÉ SARMENTO NO BAIRRO POTECAS - SÃO JOSÉ/SC. VALOR: R$ 204.209,03 (duzentos e 
quatro mil, duzentos e nove reais e três centavos). Data: 11 de outubro de 2022.
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São José do Cedro

Prefeitura

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 1.761/2022
Publicação Nº 4264186

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO PROTOCOLO Nº 1.761/2022

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1.761/2022 CONDER

O Município de São José do Cedro - SC, endereço Rua Jorge Lacerda, 1049, Centro, CEP 89930-000, CNPJ 83.026.781/0001-10, nos termos 
da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão 
de LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO, com prazo de validade de 18 meses, formulado pelos empreendedores PAULO ROBERTO CHER-
VINSKI, CPF 023.700.969-26 e MADALENA GONÇALVES DA SILVA, CPF 064.089.439-93, para a atividade de 01.54.00 – GRANJA DE SUÍNOS 
- TERMINAÇÃO, no Município de São José do Cedro/SC. Sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto 
ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Segundo Anibal Balbinot, 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, SC. Este 
edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Câmara muniCiPal

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 029/2022 - DIÁRIAS (VEREADORES
Publicação Nº 4264627

PORTARIA Nº 29/2022

ENIO CAROSSI, Presidente da Câmara de Vereadores de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
Conceder aos vereadores Fernando Júlio Will, Enio Carossi e Guilherme Ferrari, 3,75 (três inteiras e setenta e cinco por cento de uma) diárias 
no valor de R$ 629,54 (seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos) cada diária, perfazendo um total de R$ 2.360,78 (dois 
mil, trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos) a cada vereador para fazer frente às despesas de hospedagem e alimentação, 
quando em viagem a Florianópolis, nos dias 25 a 28 de outubro de 2022, para participação do Curso Profissionalizante Prático: LDO e LOA 
2023: tudo sobre os instrumentos de planejamento municipal, conforme requerimento anexo.

São José do Cedro, 20 de outubro de 2022.

ENIO CAROSSI,
Presidente.
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São José do Cerrito

Prefeitura

EXTRATO ATAS _066E067-2022
Publicação Nº 4264755
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São Lourenço do Oeste

Prefeitura

DECRETO Nº 7.800, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263084

DECRETO Nº 7.800, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Fixa horário de expediente, de atendimento ao público e recesso de fim de ano em 2022 nos órgãos da administração pública municipal 
direta e indireta, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO LOURENÇO DO ESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais confe-
ridas pelo artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Ressalvadas as exceções expressamente previstas no presente Decreto, fica estabelecido recesso nos órgãos e entidades da admi-
nistração pública municipal direta e autárquica, do Poder Executivo, nos períodos de 14 de dezembro de 2022 a 22 de dezembro de 2022, 
e, de 26 de dezembro de 2022 a 29 de dezembro de 2022.
Parágrafo único. Permanecem como ponto facultativo, conforme previsto no Decreto n° 7.431 de 17 de janeiro de 2022 as datas de:
I - 23 de dezembro de 2022, sexta-feira;
II - 30 de dezembro de 2022, sexta-feira.

Art. 2° No período referido no artigo anterior, ficam fixados turnos especiais de expediente e atendimento:
I - para a Secretaria Municipal de Saúde:
a) de 14/12/2022 a 22/12/2022, turno único com jornada de trabalho de 06 (seis) horas ininterruptas, das 07h00min às 13h00min, de 
segunda à sexta-feira;
b) nas demais datas ou períodos, recesso ou ponto facultativo, conforme previsto no Art. 1°;
II - para a Secretaria Municipal de Assistência Social:
a) de 14/12/2022 a 22/12/2022, e, de 26/12/2022 a 29/12/2022, o CRAS e o CREAS terão turno único com jornada de trabalho de 06 (seis) 
horas ininterruptas, das 12h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira;
b) nas demais datas ou períodos, o CRAS e o CREAS terão recesso ou ponto facultativo, como previsto no Art. 1°;
c) os outros setores da Secretaria terão recesso ou ponto facultativo, conforme previsto no Art. 1°;
III - para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e o Gabinete do Prefeito:
a) de 14/12/2022 a 22/12/2022, e, de 26/12/2022 a 29/12/2022, os setores da arrecadação de tributos, contabilidade, procuradoria geral, 
recursos humanos, tecnologia da informação e PROCON terão turno único com jornada de trabalho de 06 (seis) horas ininterruptas, das 
07h00min às 13h00min, de segunda à sexta-feira;
b) nas demais datas ou períodos, os setores mencionados na alínea anterior terão recesso ou ponto facultativo, como previsto no Art. 1°;
c) os outros setores da Secretaria e do Gabinete terão recesso ou ponto facultativo, conforme previsto no Art. 1°;
IV - para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:
a) de 14/12/2022 a 22/12/2022, e, de 26/12/2022 a 29/12/2022, os setores da estação de tratamento do Bairro São Francisco e o cemitério 
municipal terão turno único com jornada de trabalho de 06 (seis) horas ininterruptas, das 07h00min às 13h00min, de segunda à sexta-feira;
b) nas demais datas ou períodos, os setores mencionados na alínea anterior terão recesso ou ponto facultativo, como previsto no Art. 1°;
c) os outros setores da Secretaria terão recesso ou ponto facultativo, conforme previsto no Art. 1°;
V - para a Secretaria Municipal de Agricultura:
a) de 14/12/2022 a 22/12/2022, e, de 26/12/2022 a 29/12/2022, o setor de atendimento ao bloco de produtor rural terá turno único com 
jornada de trabalho de 06 (seis) horas ininterruptas, das 07h00min às 13h00min, de segunda à sexta-feira;
b) nas demais datas ou períodos, o setor mencionado na alínea anterior terá recesso ou ponto facultativo, como previsto no Art. 1°;
c) os outros setores da Secretaria terão recesso ou ponto facultativo, conforme previsto no Art. 1°;
VI - para o Instituto Cultural São Lourenço - ICSL e o Comitê Desportivo Municipal - CDM:
a) de 14/12/2022 a 22/12/2022, turno regular de funcionamento e atendimento;
b) de 26/12/2022 a 29/12/2022, turno único com jornada de trabalho de 06 (seis) horas ininterruptas, das 07h00min às 13h00min, de 
segunda à sexta-feira, para fins de atendimento, conforme escala organizada pela respectiva autarquia;
c) nas demais datas ou períodos, recesso ou ponto facultativo, como previsto no Art. 1°;

Art. 3° Excetuam-se do cumprimento dos turnos, horários e recesso previstos nos artigos anteriores:
I - a Unidade de Pronto Atendimento - UPA - 24 Horas, que permanecerá com seus horários de funcionamento inalterados;
II - o Conselho Tutelar que nos períodos de recesso, ponto facultativo, feriados e finais de semana atuará em regime de plantão;
III - os serviços emergenciais da Secretaria Municipal de Agricultura e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que deverão 
atuar em regime de plantão durante todo o período.

Art. 4º Até 30 de novembro de 2022 as Secretarias e Autarquias Municipais ficam obrigadas a apresentar ao setor de recursos humanos 
escala de trabalho, em sistema de revezamento, com a quantidade mínima de servidores necessária ao atendimento dos serviços para os 
turnos especiais de expediente e atendimento e os regimes de plantão previstos nos artigos anteriores.

Art. 5° Salvo em relação às exceções previstas no presente, fica proibida a permanência de qualquer servidor municipal nas dependências 
dos prédios públicos nos períodos de recesso ou após o horário de expediente de seus respectivos órgãos.
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Art. 6° Salvo no caso da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - 24 Horas, dada a natureza do serviço prestado, em todos os demais seto-
res da administração pública municipal direta e indireta, para fins de atender ao disposto nos artigos anteriores, deverá ser elaborada pelo 
gestor de cada setor escala de revezamento entre os servidores de modo a assegurar a regular prestação dos serviços públicos correlatos.

Art. 7º Não será devido o pagamento de jornada suplementar na hipótese de convocação de servidor para prestar suas atribuições nas datas 
previstas como ponto facultativo, recesso, ou fora do horário fixado para turno único, ou mesmo no caso dos servidores que trabalharem em 
escala de revezamento, plantão ou sobreaviso durante o período de que trata esse Decreto, os quais terão direito à correspondente folga 
compensatória, em data posterior, conforme disponibilidade do órgão.

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste - SC, 20 de outubro de 2022.

EDSON FERRARI
Prefeito Municipal em exercício.
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - INSCRIÇÕES DE MATRÍCULAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E LISTA DE ESPERA DA CRECHE, PARA O ANO LETIVO DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Nº 
01/2022

Publicação Nº 4264881

 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 789 - CENTRO - Fone - (49) 3344-8500 - Fax (49) 3344-8560 
89.990-000 - SÃO LOURENÇO DO OESTE - SANTA CATARINA 

CNPJ - 83.021.873/0001-08 - www.saolourenco.sc.gov.br 

  

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - INSCRIÇÕES DE MATRÍCULAS 
DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E LISTA DE ESPERA DA 
CRECHE, PARA O ANO LETIVO DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Nº 

01/2022 
 

Estabelece o período e baixa normas 
para a realização das inscrições de 
matrículas para o ano letivo de 2023, 
na Rede Municipal de Ensino. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO 

LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013 e com 
fundamento na Lei nº 1.779, de 19 de dezembro de 2008, suas alterações posteriores e 
na Resolução nº 04/2020/CME/SLO, torna público o PROCESSO DE INSCRIÇÕES 
DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2023, destinadas aos alunos da 
Educação Infantil, bem como lista de espera para alunos da Creche, para o ano letivo 
de 2023, na Rede Municipal de Ensino, regendo-se pelas seguintes regras: 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1. O processo de inscrições de matrículas destina-se ao preenchimento das 

vagas da Educação Infantil, bem como lista de espera para alunos da creche, para o 
ano letivo de 2023, relativas às turmas constantes do Anexo I deste edital. 

 
2. DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA 
2.1. ALUNOS NOVOS. 
2.1.1. Para o novo aluno que pretende fazer inscrição de matrícula, o mesmo 

deverá fazê- la pela internet, no site do Município www.saolourenco.sc.gov.br, das 8 
horas do dia 08 de novembro às 23h59min do dia 11 de novembro de 2022. 

2.1.2. O link para a realização da inscrição de matrícula será disponibilizado no 
dia 07 de novembro de 2022, no site do Município www.saolourenco.sc.gov.br. 

2.1.3. Para o aluno que não tenha acesso à internet, os familiares ou 
responsáveis poderão solicitar auxílio de um servidor municipal para efetuar a inscrição 
de matrícula. Para isso, o responsável pelo aluno deverá dirigir-se à Secretaria 
Municipal de Educação, no Laboratório do NTM - Núcleo de Tecnologias Municipal, 
localizado na Rua Nereu Ramos, nº 703, Centro, Município de São Lourenço do 
Oeste/SC, nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2022, no horário das 8h às 11h30min 
e 13h45min às 17 horas, apresentando os documentos descritos a seguir: 

a) Certidão de nascimento da criança (aluno); 
b) Certidão de nascimento dos irmãos menores de idade; 
c) RG e CPF da criança (aluno) e dos pais, ou responsável (obrigatório a 

partir de 2020); 
d) Comprovante de residência (água, luz ou contrato de locação); 
e) Número de telefone (se possível mais de um). 
2.1.4. Para a realização da nova inscrição de matrícula o aluno poderá 

fazer até 02 (duas) inscrições de matrícula, optando entre as escolas da Rede 
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Municipal de Ensino. 
2.1.5. Caso a demanda seja maior do que a oferta de vagas para os alunos de 

Creche, as Unidades Escolares seguirão os critérios estabelecidos na Resolução nº 
04/2020/CME/SLO, constante no Anexo II deste Edital. 

2.1.6. Caso após a realização da inscrição de matrícula do aluno de Creche, 
não se configurar existência de vaga na escola pretendida, os inscritos ficarão na lista 
de espera. 

 
3. DOS REQUISITOS PARA NOVA MATRÍCULA 
3.1. Após a realização da inscrição de matrícula on-line as famílias deverão 

aguardar a convocação, que será feita pela Unidade Escolar, para efetivação da 
matrícula. 

3.2. Tanto para a convocação quanto para a aceitação da vaga, a comunicação 
se dará por meio de telefone e do aplicativo “Whatsapp”. Para efeito de tempo limite de 
aceite da vaga, será observado o que determina o art. 5º, §1º e §2º da Resolução nº 
04/2020/CME/SLO, constante no Anexo II deste Edital. 

3.3. Quando o aluno for convocado pela Unidade Escolar para efetivar a 
matrícula, os familiares ou responsáveis deverão comparecer à escola levando os 
seguintes documentos da criança: 

a) Creche (crianças menores de 3 anos e 11 meses) 
1. Certidão de nascimento; 
2. Carteira de vacinação; 
3. RG e CPF da criança e dos pais, ou responsável (obrigatório a partir de 

2020); 
4.  Cartão do SUS; 
5. Comprovante de renda dos últimos 03 (três) meses de todos os familiares 

da residência; 
6. Comprovante de residência; 
7. Declaração de residência (disponível na escola), se for o caso; 
8. Declaração que não possui renda mensal (disponível na escola), se for o 

caso; 
9. Declaração de trabalhador autônomo (disponível na escola), se for o caso;  
10. Declaração de não recebimento de pensão alimentícia (disponível na 

escola), se for o caso; 
11. Declaração de união estável (disponível na escola), se for o caso; 
12. Declaração de desistência de vaga (disponível na escola), se for o caso; 
Obs.: Caso os pais ou responsáveis não ocupem a vaga oferecida, deverão          

assinar a declaração de desistência de vaga. 
 
b) Pré-Escola (crianças com 4 e 5 anos completos) 
1. Certidão de nascimento; 
2.  Carteira de vacinação; 
3. RG e CPF da criança e dos pais, ou responsável (obrigatório a partir de 

2020); 
4.  Comprovante de residência; 
5. Declaração de residência (se for o caso); 
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6.  Cartão do SUS. 
 
4. DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1. Este Chamamento Público de Inscrição de Matrículas terá validade para o 

ano letivo de 2023. 
4.2. A matrícula somente será efetivada mediante existência de vaga, entrega 

da documentação completa e veracidade das informações prestadas à escola. 
4.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Matrículas, 

composta por servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação, que será 
responsável pela execução deste Chamamento Público. 

4.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
São Lourenço do Oeste - SC, 24 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

ALEX CLEIDIR TARDETTI 
Secretário  Municipal de Educação 

São Lourenço do Oeste - SC 
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ANEXO I 
(Edital de Chamamento Público - Inscrições de Matrículas destinadas aos alunos da 
Educação Infantil e lista de espera da Creche, para o Ano Letivo de 2023 da Rede 

Municipal De Ensino - Nº 01/2022) 
 

 
CEIM CORA CORALINA 

Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) 
--- 

 

Berçário 2 - Matutino - CEIMCC - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 1 - Vespertino - CEIMCC - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 2 - 1 - Matutino - CEIMCC - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 2 - 2 - Vespertino - CEIMCC - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - 1 - Matutino - CEIMCC - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - 2 - Vespertino - CEIMCC - VESPERTINO 
 

Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos) 
--- 

 

Pré 1 - 1 - Matutino - CEIMCC - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 1 - 2 - Vespertino - CEIMCC - VESPERTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - 1 - Matutino - CEIMCC - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - 2 - Vespertino - CEIMCC – VESPERTINO 
 
 
 

 
 

 
CEIM MONTEIRO LOBATO 

Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) 
--- 

 

Berçário 1 - 1 -Matutino - CEIMML - MATUTINO 
 

--- 
 

Berçário 1 - 2 - Vespertino - CEIMML - VESPERTINO 
 

--- 
 

Berçário 2 - 1 - Matutino - CEIMML - MATUTINO 
 

--- 
 

Berçário 2 - 2 - Vespertino - CEIMML - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 1 - 1 - Matutino - CEIMML - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 1 - 2 - Vespertino - CEIMML - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 2 - 1 - Matutino - CEIMML - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 2 - 2 - Matutino - CEIMML - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 2 - 3 - Vespertino - CEIMML - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 2 - 5 - Vespertino - CEIMML - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - 1 - Matutino - CEIMML - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - 2 - Vespertino - CEIMML - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - 3 - Vespertino - CEIMML - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - 4 - Integral - CEIMML - INTEGRAL 
 

Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos) 
--- 

 

Pré 1 - 1 - Matutino - CEIMML - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 1 - 2 - Matutino - CEIMML - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 1 - 3 - Vespertino - CEIMML – VESPERTINO  
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EBM NOSSA SENHORA DE LOURDES 

Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) 
--- 

 

Maternal 2 - Vespertino - EBMNSL - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - Vespertino - EBMNSL - VESPERTINO 
 

Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos) 
--- 

 

Pré 1 - Vespertino - EBMNSL - VESPERTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - Matutino - EBMNSL – MATUTINO 
  

 

 
EBM SANTA CATARINA 

Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) 
--- 

 

Maternal 2 - 1 - Matutino - EBMSC - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 2 - 2 - Vespertino - EBMSC - VESPERTINO 

 
 

 
 

 

 
 
 CEIM MUNDO COLORIDO 

Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) 
--- 

 

MATERNAL 1 - 1 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 
--- 

 

MATERNAL 1 - 2 - VESPERTINO - CEIMMC – VESPERTINO 
  --- 

 

MATERNAL 2 - 1 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 
 

--- 
 

MATERNAL 2 - 2 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 
 

--- 
 

MATERNAL 2 - 3 - VESPERTINO - CEIMMC - 
VESPERTINO 

 

--- 
 

MATERNAL 3 - 1 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 
 

--- 
 

MATERNAL 3 - 2 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 
 

--- 
 

MATERNAL 3 - 3 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 
 

--- 
 

MATERNAL 3 - 4 - VESPERTINO - CEIMMC - 
VESPERTINO 

 

--- 
 

MATERNAL 3 - 5 - VESPERTINO - CEIMMC - 
VESPERTINO  

--- 
 

MATERNAL 3 - 6 - VESPERTINO - CEIMMC - 
VESPERTINO 

 

Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos) 
---  PRÉ 1 - 1 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 

 ---  PRÉ 1 - 2 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 
 ---  PRÉ 1 - 3 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 
 ---  PRÉ 1 - 4 - VESPERTINO - CEIMMC - VESPERTINO 
 ---  PRÉ 1 - 5 - VESPERTINO - CEIMMC - VESPERTINO 
 ---  PRÉ 1 - 6 - VESPERTINO - CEIMMC - VESPERTINO 
 ---  PRÉ 2 - 1 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 
 ---  PRÉ 2 - 2 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 
 ---  PRÉ 2 - 3 - MATUTINO - CEIMMC - MATUTINO 
 ---  PRÉ 2 - 4 - VESPERTINO - CEIMMC - VESPERTINO 
 ---  PRÉ 2 - 5 - VESPERTINO - CEIMMC - VESPERTINO 
 ---  PRÉ 2 - 6 - VESPERTINO - CEIMMC - VESPERTINO 
 ---  PRÉ 2 - 7 - VESPERTINO - CEIMMC - VESPERTINO 
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--- 
 

Maternal 3 - 1 - Matutino - EBMSC - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - 2- Vespertino - EBMSC - VESPERTINO 
 

Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos) 
--- 

 

Pré 1 - 1 - Matutino - EBMSC - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 1 - 2 - Matutino - EBMSC - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 1 - 3- Vespertino - EBMSC - VESPERTINO 
 

--- 
 

Pré 1 - 4 - Vespertino - EBMSC - VESPERTINO 
--- 

 

Pré 2 - 1 - Matutino - EBMSC - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - 2 - Matutino - EBMSC - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - 3 - Vespertino - EBMSC - VESPERTINO 
 

 

 
EBM SANTA INÊS 

Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) 
--- 

 

Maternal 2 - Vespertino - EBMSI - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - Vespertino - EBMSI - VESPERTINO 
 

Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos) 
--- 

 

Pré 1 - Vespertino - EBMSI - VESPERTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - Vespertino - EBMSI - VESPERTINO 
 

        

 
 
 
 

       

 

EBM SANTA MARIA GORETTI 

Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos) 
--- 

 

Pré 1 - 1 - Matutino - EBMSMG - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 1 - 2 - Vespertino - EBMSMG - VESPERTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - 1 - Matutino - EBMSMG - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - 2 - Vespertino - EBMSMG - VESPERTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - 3 - Vespertino - EBMSMG - VESPERTINO 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
EBM SAO FRANCISCO 

Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) 
--- 

 

Berçario 2 - 1 - Vespertino - EBMSF - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 1 - 1 - Matutino - EBMSF - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 2 - 1 - Matutino - EBMSF - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 2 - 2 - Vespertino - EBMSF - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - 1 - Matutino - EBMSF - MATUTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - 2 - Vespertino - EBMSF - VESPERTINO 
 

--- 
 

Maternal 3 - 3 - Vespertino - EBMSF - VESPERTINO 
 

Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos) 
--- 

 

Pré 1 - 1 - Matutino - EBMSF - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 1 - 2 - Matutino - EBMSF - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 1 - 3 - Matutino - EBMSF - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 1 - 4 - Vespertino - EBMSF - VESPERTINO 
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--- 
 

Pré 1 - 5 - Vespertino - EBMSF - VESPERTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - 1 - Matutino - EBMSF - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - 2 - Matutino - EBMSF - MATUTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - 3 - Vespertino - EBMSF - VESPERTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - 4 - Vespertino - EBMSF - VESPERTINO 
 

 

 
 
 
 

 

 
EBM SÃO ROQUE 

Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos) 
--- 

 

Pré 1 - Vespertino - EBMSR - VESPERTINO 
 

--- 
 

Pré 2 - Matutino - EBMSR - MATUTINO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
São Lourenço do Oeste, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

ALEX CLEIDIR TARDETTI 
Secretário  Municipal de Educação 

São Lourenço do Oeste - SC 
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ANEXO II 
(Edital de Chamamento Público - Inscrições de Matrículas destinadas aos alunos da 
Educação Infantil e lista de espera da Creche, para o Ano Letivo de 2023 da Rede 

Municipal De Ensino - Nº 01/2022) 
 

“RESOLUÇÃO Nº 04/2020/CME/SLO  
 

Estabelece para o Sistema Municipal de 
Ensino normas relacionadas ao 
atendimento da Educação Infantil no 
período de novas matrículas, do transporte 
escolar e dá outras providências. 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:  
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 211, § 2° da Constituição Federal, de 1988, da Lei 

do Sistema Municipal de Ensino, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1o Definir os critérios a serem utilizados para admissão de crianças na rede 
municipal de ensino, visando, que se caracterizam pela busca da distribuição equitativa das 
vagas existentes para o atendimento em Educação Infantil, com idade de creche, nos termos 
da presente resolução. 

 
Art. 2º Determinar critérios de seleção para o ingresso das crianças, em idade de zero 

à 3 anos e 11 meses, conforme limite previsto no art. 208, IV, da Constituição Federal, de 
acordo com critérios que seguirão com a seguinte ordem sucessiva de desempate: 

I - Comprovar domicílio em São Lourenço do Oeste, mediante apresentação de 
comprovante de residência dos últimos 03 (três) meses; 

II - Prioridade na lista de espera de vagas, entre as mães ou pais, que trabalham ou 
estudam fora do âmbito do lar; 

III - Prioridade à família que detenha menor renda familiar, mediante apresentação de 
comprovante de renda atualizado, e ou declaração de baixa ou sem renda; 

IV - Prioridade à família com maior número de filhos menores de idade, mediante 
apresentação de certidão de nascimento. 

Parágrafo único. Os critérios acima deverão ser comprovados no ato da matrícula. 
 

 Art. 3º Os critérios, definidos no artigo anterior, serão executados de acordo com os 
padrões legais de vacância para cada turma escolar. 

 
Art. 4º Será constituída a Comissão de Matrículas para deliberar e analisar casos 

específicos.  
Parágrafo único. A comissão de matrículas será composta por membros que 

compõem o corpo de servidores municipais da Secretaria Municipal de Educação.  
 

Art. 5º O tempo limite de aceite da matrícula para os alunos classificados na inscrição 
de matrícula online, é de 24 (vinte e quatro) horas. 
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§ 1º Para efeitos do disposto no caput deste artigo, a Escola realizará 03 (três) 
tentativas através do telefone de contato, cadastrado quando da realização da inscrição de 
matrícula online e notificará através de e-mail, constado no respectivo cadastro.  

§ 2º Não havendo retorno, permanecerá o inscrito na lista de espera, porém perderá a 
vaga a qual estava classificado. 

 
Art. 6º Caso a inscrição de Matrícula seja realizada em Unidade Escolar fora do 

Zoneamento Urbano, o aluno será realocado em outra escola mais próxima ao seu endereço. 
Parágrafo único. Ficam excetuadas da hipótese prevista no caput deste artigo, as 

escolas do zoneamento urbano que não possuírem vagas, para as quais a Secretaria Municipal 
de Educação disponibilizará o transporte escolar.  

 
Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
São Lourenço do Oeste, 06 de novembro de 2020. 
 
 

  
ANGELA MARIA GIROTTO 

Presidente do CME”. 
 

 
 
 
São Lourenço do Oeste, 21 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

ALEX CLEIDIR TARDETTI 
Secretário  Municipal de Educação 

São Lourenço do Oeste - SC 
 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2172

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2022
Publicação Nº 4264574

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2022
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 171/2022 – Pregão Presencial Nº 094/2022 – SRP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, 
DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO VIII FESTIVAL DO ROCK 2022 A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2022, NO 
CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.
FORNECEDOR: PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 82.095.456/0001-47.
VALOR: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
TOTAL: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 00/00/2022.
VIGÊNCIA: 20/10/2022 à 19/10/2023.
INFORMAÇÕES: licitacoes@saolourenco.sc.gov.br ou (49) 3344-8588.
Os preços registrados na Ata de Registro de Preços oriunda deste processo estão disponíveis através do link: https://www.transparencia.
saolourenco.sc.gov.br/licitacoesecontratos conforme preconiza o §2º, art.15 da Lei 8.666/93.

PORTARIA Nº 1.392 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263126

PORTARIA Nº 1.392 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
artigo 55, incisos VII e IX, da Lei Orgânica Municipal e com base no art. 96, da Lei Complementar nº 118, de 23 de Junho de 2010,

RESOLVE:
Art.1° Conceder férias a servidora pública municipal CAMILA MEURER, matrícula nº 3485/01, ocupante do cargo Enfermeiro, no período de 
25 de Novembro a 09 de Dezembro de 2022, referente ao período aquisitivo 2018/2019, e no período de 10 a 24 de Dezembro de 2022, 
referente ao período aquisitivo 2019/2020.

Art.2° As despesas decorrentes desta Portaria, correrão por conta das dotações específicas do Orçamento Municipal em execução.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 20 de Outubro de 2022.

EDSON FERRARI
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no DOM/SC:
______/________/2022.

PORTARIA Nº 1.393 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263798

PORTARIA Nº 1.393 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
artigo 55, incisos VII e IX, da Lei Orgânica Municipal e com base no art. 96, da Lei Complementar nº 118, de 23 de Junho de 2010,

RESOLVE:
Art.1° Conceder férias a servidora pública municipal FERNANDA MAJEWSKY, matrícula nº 3001/81, ocupante do cargo Médico, no período 
de 28 de Novembro a 27 de Dezembro de 2022, referente ao período aquisitivo 2019/2020.

Art.2° As despesas decorrentes desta Portaria, correrão por conta das dotações específicas do Orçamento Municipal em execução.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 20 de Outubro de 2022.

EDSON FERRARI
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no DOM/SC:
______/________/2022.

mailto:licitacoes@saolourenco.sc.gov.br
https://www.transparencia.saolourenco.sc.gov.br/licitacoesecontratos
https://www.transparencia.saolourenco.sc.gov.br/licitacoesecontratos
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PORTARIA Nº 1.394 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263785

PORTARIA Nº 1.394 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere o artigo 55, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o artigo 110, §4º da Lei Complementar nº 118 de 23 
de junho de 2010 e de acordo com o Decreto nº 4.166, de 11 de fevereiro de 2011,

RESOLVE:
Art.1º Conceder licença para tratamento de saúde, à Servidora Pública Municipal GENILSE DA SILVA COSTA, ocupante do cargo de Professor 
de Educação Infantil e/ou Anos Iniciais, matrícula nº 3258/01, pelo período de 18 a 31 de outubro de 2022.

Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações especificas do Orçamento em execução.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de 18 de outubro de 2022.

São Lourenço do Oeste - SC, 20 de Outubro de 2022.

EDSON FERRARI
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no DOM/SC em:
______/________/2022.

PORTARIA Nº 1.395, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264149

PORTARIA Nº 1.395, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere o artigo 55, incisos VII e IX, da Lei Orgânica Municipal e com base ao disposto no artigo 100, inciso III, da Lei Complementar 
n° 118, de 23 de junho de 2010,

RESOLVE:
Art.1º Conceder Licença para Casamento, a Servidora Pública Municipal ANI CAROLINI PEREIRA, ocupante do cargo de Assessor de Atos 
Administrativos, matrícula n° 3395/01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, nos dias 16 a 18 de novembro de 2022, sem 
prejuízo de seus direitos.

Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria, correrão por conta das dotações específicas do orçamento municipal em execução.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 20 de Outubro de 2022.

EDSON FERRARI
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no DOM/SC:
______/________/2022.
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HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 171/2022
Publicação Nº 4264576

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

83.021.873/0001-08CNPJ: (49) 3344-8500

89990-000 - São Lourenço do Oeste

Telefone:
Rua Duque de Caxias, 789 - CentroEndereço:

Nr.:   94/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

171/2022

30/09/2022

Página: 1 / 3

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado
pela Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

20/10/2022
Pregão presencial
94/2022 - PR
171/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS À
REALIZAÇÃO DO VIII FESTIVAL DO ROCK 2022 A SER REALIZADO NOS DIAS 04,
05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2022, NO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LOURENÇO
DO OESTE.

Participante: PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 CABO PP 3X2,5MM PRETO - CABO PP 3X2,5MM PRETO 30,000 UND 8,4873 254,62

2 PLUGUE FEMEA 2P+T 20A CZ P - PLUGUE FEMEA 2P+T 20A CZ P 24,000 UND 10,235 245,64

3 REFLETOR LED 50W 6500K TECH - REFLETOR LED 50W 6500K TECH 17,000 UND 63,2565 1.075,36

4 CABO RAMAL MULTIPLEX 2X10MM - CABO RAMAL MULTIPLEX
2X10MM

350,000 MT 5,6616 1.981,56

5 CABO PP 2X2,5MM PRETO - CABO PP 2X2,5MM PRETO 230,000 MT 6,4904 1.492,79

6 TOMADA MULTIPLA TRIPLA 2P+T - TOMADA MULTIPLA TRIPLA 2P+T 18,000 UND 30,8544 555,38

7 CONECTOR GRAMPO PARALELO TAPIT 10MM 1/0AWG - CONECTOR
GRAMPO PARALELO TAPIT 10MM 1/0AWG

55,000 UND 8,7671 482,19

8 ALCA PRE FORMADA CABO DE ALUM MULTIPLEX 10,0MM N ISOLADO
- VERDE - ALCA PRE FORMADA CABO DE ALUM MULTIPLEX 10,0MM
N ISOLADO - VERDE

35,000 UND 4,7131 164,96

9 ISOLADOR TIPO OLHAL 70X50X38MM ROSCA SOBERBA 5/16 -
ISOLADOR TIPO OLHAL 70X50X38MM ROSCA SOBERBA 5/16

17,000 UND 7,7682 132,06

10 ARAME GALVANIZADO FIO 18 1,24MM 1KG - B - ARAME
GALVANIZADO FIO 18 1,24MM 1KG - B

1,000 UND 35,23 35,23

11 CABO RIGIDO 6,0MM PRETO - CABO RIGIDO 6,0MM PRETO 150,000 MT 5,5917 838,76

12 LAMPADA BULBO LED 20W 6500K E27 TKL 110 - LAMPADA BULBO
LED 20W 6500K E27 TKL 110

24,000 UND 20,9692 503,26

13 SOQUETE PENDENTE BAQUELITE - SOQUETE PENDENTE BAQUELITE 78,000 UND 5,2722 411,23

14 FITA ISOLANTE 20M PRETO - FITA ISOLANTE 20M PRETO 10,000 UND 7,489 74,89

15 CABO PP 2X1,5MM PRETO - CABO PP 2X1,5MM PRETO 750,000 MT 3,9941 2.995,58

16 DISJUNTOR MONOFASICO 16A DIN - DISJUNTOR MONOFASICO 16A
DIN

1,000 UND 9,71 9,71
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
17 QUADRO DISTRIBUICAO 3/4DISJ SOBREPOR BCO - QUADRO

DISTRIBUICAO 3/4DISJ SOBREPOR BCO
10,000 UND 41,059 410,59

18 DISJUNTOR MONOFASICO 50A UL - DISJUNTOR MONOFASICO 50A UL 10,000 UND 24,744 247,44

19 ABRACADEIRA NYLON 202X3,7MM – TRANSPARENTE -
ABRACADEIRA NYLON 202X3,7MM – TRANSPARENTE

600,000 UND 0,1997 119,82

20 LAMPADA BULBO LED 30W 6500K E-27 3000LM - LAMPADA BULBO
LED 30W 6500K E-27 3000LM

4,000 UND 35,4475 141,79

21 CABO RAMAL MULTIPLEX 4X10MM NEUTRO ISOLADO QUADRUPLEX -
CABO RAMAL MULTIPLEX 4X10MM NEUTRO ISOLADO QUADRUPLEX

100,000 MT 11,0936 1.109,36

22 DISJUNTOR TRIFASICO 50A DIN - DISJUNTOR TRIFASICO 50A DIN 2,000 UND 51,875 103,75

23 CABO RAMAL MULTIPLEX 4X25MM NEUTRO AZUL QUADRUPLEX -
CABO RAMAL MULTIPLEX 4X25MM NEUTRO AZUL QUADRUPLEX

100,000 MT 25,9615 2.596,15

24 DISJUNTOR TRIFASICO 70A DIN - DISJUNTOR TRIFASICO 70A DIN 1,000 UND 99,85 99,85

25 TERMINAL TUBULAR BIMETALICO ANEL 35MM TBA-35 - TERMINAL
TUBULAR BIMETALICO ANEL 35MM TBA-35

6,000 UND 40,77 244,62

26 QUADRO COMANDO A500XL500XP200 S/F - QUADRO COMANDO
A500XL500XP200 S/F

1,000 UND 382,78 382,78

27 ALCA PRE FORMADA CABO ALUM 25,0MM N ISOLADO - AZUL - ALCA
PRE FORMADA CABO ALUM 25,0MM N ISOLADO - AZUL

2,000 UND 7,49 14,98

28 BARRA CHATA COBRE 1/2"X1/8" 12,7X3,2MM) 81A - BARRA CHATA
COBRE 1/2"X1/8" 12,7X3,2MM) 81A

1,000 UND 29,68 29,68

29 ISOLADOR DE BARRAMENTO 30 X 30 - ISOLADOR DE BARRAMENTO
30 X 30

2,000 UND 15,70 31,40

30 ACESSORIOS- PARTE ELETRICA FESTIVAL DO ROCK - ACESSORIOS-
PARTE ELETRICA FESTIVAL DO ROCK

1,000 UND 599,11 599,11

31 LAMPADA BULBO LED 12W 6500K E-27 1060LM - LAMPADA BULBO
LED 12W 6500K E-27 1060LM

50,000 UND 10,814 540,70

32 DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A DIN - DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A
DIN

10,000 UND 9,706 97,06

33 MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO ELETRICA - PARTE ELETRICA VIII
FESTIVAL DO ROCK - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONSIDERANDO A REVISÃO, MONTAGEM,
DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS
TRÊS DIAS DE EVENTO. A ENTREGA DO INSTALAÇÃO ELÉTRICA
DEVERÁ ESTAR FINALIZADA ATÉ AS 12H DO PRIMEIRO DIA DE
EVENTO – QUATRO DE NOVEMBRO – CONSIDERANDO A
NECESSIDADE DA EQUIPE DE SOM, E DEMAIS PRESTADORES DE
SERVIÇOS DO EVENTO QUE DEPENDERÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
A EMPRESA DEVERÁ TAMBÉM DEIXAR A DISPOSIÇÃO UM
FUNCIONÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS CASO
HAJA NECESSIDADE DURANTE OS TRÊS DIAS DE ATIVIDADES DO
EVENTO

250,000 H 59,9108 14.977,70

Total do Participante: 33.000,00

Total Geral: 33.000,00

Manutencao da Secretaria de Administracao, Fazenda e
Planejamento

06.001.04.122.4503.2006.3.3.90.00.00 R$ 33.048,93

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
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São Ludgero

Prefeitura

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - PMSL
Publicação Nº 4264472

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B1EA9E94B81FFD2510315915070C6A3EBD99DA46
MUNICIPIO DE SÃO LUDGERO
Departamento de Licitações
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 118/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
Nº PROCESSO P/ MODALIDADE: Nº 009/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONS-
TRUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE (SLD-036), EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS 
ANEXOS.
Data da Abertura do Processo Licitação: 18/11/2022
Horário da Abertura do Processo Licitação: 09h00min
O edital, anexos e esclarecimentos poderão ser obtidos através do endereço e horários: Av. Monsenhor Frederico Tombrock, n.º 1300 – 
Centro - 88730-000 - São Ludgero – SC, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min as 17h00min, 
site: www.saoludgero.sc.gov.br ou pelo telefone (48) 3657-8800.
São Ludgero (SC), 20 de Outubro de 2022.
Ibaneis Lembeck
Prefeito de São Ludgero
Código registro TCE:
B1EA9E94B81FFD2510315915070C6A3EBD99DA46
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São Miguel do Oeste

Prefeitura

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 4263813

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aditivo Nº ..... : 4º ADT 13/2022 - Contrato Nº: 13/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
Contratada...: GAIA RODOVIAS LTDA
Vigência ....... : Início: 01/09/2022 Término: 01/12/2022
Valor: ...........: Fica suprimido o valor de R$ 81.506,78 (oitenta e um mil quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos).
Licitação ....... : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 222/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM PEPERI, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FI-
NANCEIRO E PROJETOS, PARTES INTEGRANTES DESTE PROCESSO LICITATÓRIO, nos termos da proposta ofertada pela CONTRATADA e 
encartada nos autos do Processo Licitatório nº 222/2021.
-----------------------------------------------------------------------------
São Miguel do Oeste, 20 de outubro de 2022.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 4263984

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aditivo Nº ..... : 5º ADT 13/2022 - Contrato Nº: 13/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
Contratada...: GAIA RODOVIAS LTDA
Vigência ....... : Início: 01/09/2022 Término: 01/12/2022
Valor: ...........: R$ 251.417,39 (duzentos e cinquenta e um mil quatrocentos e dezessete reais e trinta nove centavos).
Licitação ....... : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 222/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM PEPERI, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FI-
NANCEIRO E PROJETOS, PARTES INTEGRANTES DESTE PROCESSO LICITATÓRIO, nos termos da proposta ofertada pela CONTRATADA e 
encartada nos autos do Processo Licitatório nº 222/2021.
-----------------------------------------------------------------------------
São Miguel do Oeste, 20 de outubro de 2022.

APOSTILAMENTO AO CONTRATO 223/2020 - PREFEITURA
Publicação Nº 4263598

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
EXTRATO APOSTILAMENTO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1º APOSTILAMENTO ao Contrato Nº..: 223/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
Contratada...: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
Licitação ....... : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 206/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 10/2020
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, DO QUAL A CONTRATA-
DA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.
-----------------------------------------------------------------------------
São Miguel do Oeste, 20 de outubro de 2022.
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CONTRATO 79/2022 - SAÚDE
Publicação Nº 4263794

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAÚDE SÃO MIGUEL DO OESTE
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 79/2022
Contratante..: FUNDO MUN. DE SAÚDE SÃO MIGUEL DO OESTE
Contratada...: ZULEIDE ANA FIORINI MISSEN
Valor ............ : R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais)
Vigência ....... : Início: 17/10/2022 Término: 17/10/2023
Licitação ....... : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO 8/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM ÁREA DE 1.328M² SOB A MATRICULA Nº 12.989, SITO A RUA ALMIRAN-
TE BARROSO, Nº 1.305, CENTRO DE SMOESTE/SC, COM UMA CASA DE ALVENARIA MEDINDO 490M², DESTINADO PARA O CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERIODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O ANEXO I, 
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
-----------------------------------------------------------------------------
São Miguel do Oeste, 20 de outubro de 2022.

DECRETO_9_907_CONCEDE_O_PAGAMENTO_DE_PROGRESSAO_FUNCIONAL_DECORRENTE_DE_
SENTENCA_JUDICIAL_REVOGA_O_DECRETO_9_903_2022

Publicação Nº 4264071

DECRETO Nº 9.907/2022
REGULAMENTA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DA AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA Nº 5001989-08.2020.8.24.0067, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso VIII e XXIII, do art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 
de outubro de 1990 e o art. 98 da Lei Complementar Municipal nº 006/2011, e,

CONSIDERANDO a sentença exarada no autos da Ação Civil Pública nº 5001989-08.2020.8.24.0067, em que julgou a ação cujo dispositivo 
sentencial assim está redigido: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação civil pública, resolvendo o pro-
cesso com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para RECONHECER o direito de progressão funcional dos 
servidores do Município de São Miguel do Oeste durante o período de suspensão indicado no Decreto n. 8.802/2017, nos termos do tema 
1075/STJ, desde que preenchidos os requisitos em lei, com o pagamento dos valores devidos, bem como que o período suspenso seja 
contado para efeitos de eventual progressão funcional quando o servidor cumprir os requisitos previstos em lei”;

CONSIDERANDO que a decisão judicial se encontra lastreada em decisão do STJ, em demanda repetitiva;

CONSDIERANDO que a contar da vigência das Leis Complementares Municipais nº 025/2013 e nº 026/2013 (01/01/2014), instituiu-se a 
progressão funcional por merecimento a cada três anos, e a primeira progressão deveria ser dada em janeiro de 2017 aos servidores que 
preenchiam os requisitos legais para a concessão da benesse, a qual foi concedida em abril de 2018, e que a sentença antes mencionada 
determinou que a concessão dada em abril de 2018 fosse retornada à janeiro de 2017, bem como o período em questão (janeiro de 2017 
à abril de 2018), fosse contado para a concessão de nova progressão funcional;

CONSIDERANDO que de acordo com a sentença, a primeira progressão funcional dar-se-ia em janeiro de 2017 e a segunda em janeiro de 
2020;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal nº 173/2022, somente entrou em vigor em 27 de maio de 2020, a qual suspendeu a 
concessão de progressão funcional aos servidores públicos de todas as esferas de governo, ou seja, após a data para a concessão da pro-
gressão funcional;

44.319/2022.
CONSIDERANDO, por fim, a tramitação do Memorando nº

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido a contar do mês de outubro de 2022, aos

servidores constantes da lista do Anexo Único deste ato, a progressão funcional de 01 nível no plano vertical de carreira do servidor.

Art. 2º Fica igualmente reconhecido o período atrasado, a saber:

I – 16 (dezesseis) meses, referente ao período de janeiro de 2017 à março de 2018 acrescidos do 13º salário e terço de férias;

II – 35 (trinta e cinco) meses, referente ao período de janeiro de 2020 à setembro de 2022 acrescidos do 13º salário e terço de férias.
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Art. 3º A apuração dos valores devidos reconhecidos no art. 2º, será efetuado pela Assessoria Jurídica do Poder Executivo e pelo Controle 
Interno.

Parágrafo único. A Assessoria Jurídica do Poder Executivo e Controle Interno terão prazo de 90 (noventa) dias para apurar os valores de-
vidos.

Art. 4º Apurados os valores devidos pela Assessoria Jurídica do Poder Executivo e pelo Controle Interno, estes, notificarão cada servidor de 
seu cálculo, e, este terá o prazo de 15 (quinze) dias para concordar ou impugnar o cálculo.

Art. 5º Em caso de impugnação, o servidor deverá apresentar o cálculo do valor que lhe ache devido.

Art. 6º Após a impugnação, a Assessoria Jurídica do Poder Executivo decidirá o valor devido ao servidor.

Parágrafo único. Da decisão da Assessoria Jurídica do Poder Executivo, caberá recurso ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 7º Apurado o valor devido a cada servidor, estes serão pagos na folha de pagamento durante o exercício de 2023.

Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação deste ato correrão a conta das rubricas orçamentárias de cada Secretaria ou Órgão em que o 
servidor estiver vinculado funcionalmente.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 9.903, de 14 de outubro de 2022.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 20 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

[assinado digitalmente]
Luísa Cassol Advogada Assessora

Este Decreto foi publicado no Portal da Transparência e no Diário Oficial
dos Municípios de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

ANEXO ÚNICO

RELAÇÃO DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM A PROGRESSÃO DETERMINADA NA SENTENÇA EXARADA POR MEIO DA AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA Nº 5001989-08.2020.8.24.0067

1. AGENTES DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS E AGENTES DE OBRAS E SERVIÇOS
GERAIS

NOME CARGO Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel
ALCENI LOURDES CHA-
VES ALVES

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

CARINA DA SILVA AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

CECILIA IRMA MILESKI AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

CLAUDIA ADRIANA 
DIAS

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

CRISTIAN RAFAEL 
LAZAROTTO BERND

AGE. OBRAS E SERVI-
ÇOS Jul/14-I Jul/17 -II Fev/22-III Fev/25 - IV

DENILDE FELIPA RO-
SANELLI

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

ELI CARMEN PADILHA AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

ELISABETE KORNOSKI AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

IGRACIRA RAMGRAB AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JANETE STIEVEN AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JULIANA ELWANGER 
PINHO

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JUREMA DE FÁTIMA 
VITCOSKI

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
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LEONIR ECHER AGE. OBRAS E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

LIDIA APARECIDA 
REMOWICZ DRASZ

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

LINDANIR SALETE 
MAGNAGUAGNO

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Dez/14-I Dez/17 -II Jun/22-III Jun/25 - IV

LUCILENE GABIATTI AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

LUIZ CARLOS PEROTTO AGE. OBRAS E SERVI-
ÇOS Jul/14-I Jul/17 -II mar/22-III mar/25 - IV

MAGALI DAL MAGRO AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-II Jul/24- III*

MARINEUSA ADRIANA 
DE OLIVEIRA

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

MARINEUSA DRA-
CHESKI

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Fev/22-III fev/25 – IV****

MARISA MARIA SEHN 
DA SILVA

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -I Jan/20-I XXX***

MARLENE FATIMA 
JACOBOSKI

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

MARLI MELITA MELZ AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -I abr/22-I abr/25- I**

MIRIAM ISABEL DA 
NUNCIAÇÃO RECH

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

NEIDE WESSELING AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

NORLEI PETERS AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

OSMAR GOULART AGE. OBRAS E SERVI-
ÇOS Set/14-I Set/17 -II Abr/22-III Abr/25 - IV

ROSELI DE FÁTIMA 
CHAVES

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

SALETE FÁTIMA SIMON 
KLEIN

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

SALETE WANDSCHEER AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

SIRLEI FATIMA MULLER AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

TANIA REGINA GON-
ZATTO

AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

VIVIANE BONATTO AGE. LIMP. E SERV. 
GERAIS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

*Afastamento para tratamento de saúde 04 meses no período aquisitivo (2017/2020)
** Afastamento para tratamento de saúde MAIS 60 DIAS no período aquisitivo (2017/2020)
*** Afastamento para tratamento de saúde 18 meses no período aquisitivo (2017/2020) a contar de 2020 em readaptação
****Afastamento para tratamento de saúde 05 e meses e 20 dias no período aquisitivo (2017/2020)

2. AUXILIARES DE CRECHE

NOME CARGO Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel
ALMIRA FAQUI DRESCH AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
ELIS REGINA BACH 
DUTRA DE CAMPOS AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

ENI DE ROS AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
FERNANDA DA LUZ 
PRIGOL AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

ILSE TEREZINHA STEF-
FENS GNATTA AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

INES LUCIA DAL 
MAGRO AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JACILDE MARIA FERRA-
RI PRIOR AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

MARIA HELENA DAL-
CHIAVON
GASPARIN

AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
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MARINEI DA SILVA 
MOREIRA AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

RENEI APARECIDA 
ROQUE PONTES AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

ROSANE CAROLINA 
BAUMGRATZ AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

TAISA PAULA MORAIS AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
VERENECI BANDEIRA 
BALBINOT AUXILIAR DE CRECHE Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

3. MERENDEIRAS

NOME CARGO Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel
MARGENETE LÚCIA 
DREON ROMAN MERENDEIRA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

NEUSA SALETE WREGE MERENDEIRA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
OLIVA BIFH DEMARCHI MERENDEIRA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
ROSILEILE ALLEBRAN-
DT STRAPASSON MERENDEIRA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

4. OPERADORES DE MÁQUINAS

NOME CARGO Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel

CHEVAIR NÓE OPERADOR DE MÁ-
QUINA Jul/14-I Jul/17 -II Fev/22-III Fev/25 -IV

IVAIR GIOVENARDI OPERADOR DE MÁ-
QUINA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JOCELI JOSE PINHEIRO OPERADOR DE MÁ-
QUINA Jan/14-I Jan/17 -I Jan/20-II Jul/24 - III

PAULO AIRTON BIGA-
TON

OPERADOR DE MÁ-
QUINA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

PAULO BIANCHI 
JUNIOR

OPERADOR DE MA-
QUINA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

VALNIR FRANCISCO 
ZANATTA

OPERADOR DE MÁ-
QUINA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

5. MOTORISTAS

NOME CARGO Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel
ADEMIR HILBIG MOTORISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
EDIVAM AGUIOMAR 
PAULUS MOTORISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

EVERALDO LUIZ 
XAVIER MOTORISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

GILMAR PEREIRA DA 
SILVA MOTORISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JOÃO CLAUDIO MAR-
TINY MOTORISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JOÃO LUIZ VERONESE MOTORISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
URBANO NOE MOTORISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
VOLMIR ANOTNIO 
TORAL MOTORISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

VOLMIR MOCELIN MOTORISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
WILLIANS PICOLI MOTORISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

6. TÉCNICOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E TELEFONISTAS

NOME CARGO Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel
CASSIANA LUIZA LAZA-
ROTTO
HAMMES

TÉC. ADMINISTRATIVO Jul/14-I Jul/17 - II Fev/22-III Fev/25 - IV

DEBORA GONÇALVES 
ALTOMANI TEC. ADMINISTRATIVO Jul/14-I Jul/17 -II Fev/22-III Fev/25 - VIII

DENISE MARIA WEN-
NING DA SILVA TEC. ADMINISTRATIVO Nov/14-I Nov/17 -II Jun/22-III Jun/25 - IV

EDER BUENO DA SILVA TEC. ADMINISTRATIVO Nov/14-I Nov/17 -II Jun/22-III Jun/25 - IV
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ELIANE TEIXEIRA DA 
ROSA TEC. ADMINISTRATIVO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

EMERSON ZANON TEC. ADMINISTRATIVO Jul/14-I Jul/17 -II Fev/22-III Fev/25 - IV
GLADIS SCHOENHERR 
DE ROS TELEFONISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

ISABEL RODRIGUES DA 
PAIXÃO TEC. ADMINISTRATIVO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JULIANA RIBEIRO ZOZ TEC. ADMINISTRATIVO Dez/14-I Dez/17 -II Jul/22-III Jul/25- IV
LUCIANA DIAS TELEFONISTA Jul/14-I Jul/17 -I Fev/22-II fev/25 – III*
MAURICIO BALKE TEC. ADMINISTRATIVO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
MONICA SPIESS TEC. ADMINISTRATIVO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
PLAUDENIR JORACI 
MALLMANN

ASSI. TEC. ADMINIS 
(ISOLADO) Jan/14-VI Jan/17 -VII Jan/20-VIII Jul/24 - IX

ROSILENE BUTTINI TEC. ADMINISTRATIVO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/22-III Jul/25 –
IV***

SIDENEI CAUREO DA 
SILVA

AGENTE ADMINISTRA-
TIVO Jan/14-VII Jan/17 -VIII Jan/20-XI Jul/24 - X

SILVIA HELENA A. C. 
CASTELLI TEC. ADMINISTRATIVO Jan/14-I Jan/17-I Jan/22-II Jan/25-

III****
SUINARA MARIA LUCCA 
FOLMER TEC. ADMINISTRATIVO Jan/14-I Jan/17 -II Fev/20-III Fev/24 – IV**

TANIA MARIA BACIN TEC. ADMINISTRATIVO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
VALCELINO DE LIMA TEC. ADMINISTRATIVO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
VALDIR JORGE BERTO TEC. ADMINISTRATIVO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

VALMOR ADÃO POVALA ASSI. TEC. ADMINIS 
(ISOLADO) Jan/14-VI Jan/17 -VII Jan/20-VIII Jul/24 - IX

*Não logrou êxito na pontuação para progressão no período aquisitivo (2014/2027)
**Afastamento para tratamento de saúde 30 dias no período aquisitivo (2017/2020)
*** No período de 2017/2020, exerceu cargo em comissão e optou pelo salário do cargo em comissão
****Afastamento para tratamento de saúde 05 meses no período aquisitivo (2017/2020)
7. FISCAIS DE TRIBUTOS, DE OBRAS E POSTURAS E SANITÁRIO

NOME CARGO Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel
CLEMERSON ANTONIO 
KORB

FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

DAIANA SCHNEIDER FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

IVETE PEITER DE 
RAMOS FISCAL DE TRIBUTOS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

LORECI CRISTINA MUL-
LER CALDATTO

FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

MARINILSE OLIVEIRA 
ALVES FISCAL SANITARIO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jan/23 - IV

RODRIGO CIEPLAK FISCAL DE TRIBUTOS Jul/14-I Jul/17 -II Fev/22-III Fev/25 - IV
RONEI DENIZ BORGES 
POSSER

FISCAL TRIUB. II (ISO-
LADO) Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

8. PROFISSIONAIS DE SAUDE (TEC. ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, MÉDICOS E
ODONTÓLOGOS)

NOME CARGO Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel
ANTONIO MARCOS 
WESCHENFELDER MÉDICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jan/23 - IV

ANTONIO PAIM DE 
OLIVEIRA MÉDICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jan/23 - IV

CARMEM ISABEL 
BRESSAN TEC. ENFERMAGEM Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jan/23 - IV

CINARA MARIA LIZE 
SAGGIORATTO ENFERMEIRO Jul/14-I Jul/17 -II Jul/20-III Jul/23 - IV

DANIEL FERNANDO 
DOS SANTOS MÉDICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jan/23 - IV

DANIELE PISKE POHL-
MANN MÉDICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jan/23 - IV
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JOÃO BATISTA SALDA-
NHA DE CASTRO MÉDICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jan/23 - IV

JULIANA RITA PINEIRO ENFERMEIRO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jan/23 - IV
LUCIMARA TEIXEIRA 
PINTO LERMEN ODONTÓLOGO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jan/23 - IV

SILVIA MARIA FELICET-
TI BRUSCO TEC. ENFERMAGEM Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jan/23 - IV

9. ASSISTENTES SOCIAIS, PSICÓLOGOS E NUTRICIONISTAS

NOME CARGO Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel
CARLA ADRIANE FREY 
POTTKER ASSISTENTE SOCIAL Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

CARLINE MOCELIN ASSISTENTE SOCIAL Jul/14-I Jul/17 -II Fev/22-III Fev/25 - IV
ESTELA MARIS DAMO PSICOLOGA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jan/23 - IV
GENI MARIA PADILHA 
GIRELLI ASSISTENTE SOCIAL Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-II Jul/24 – III*

GRACIELE HELENA 
HERSCHAFT THIEL ASSISTENTE SOCIAL Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

KARINA BEAL NUTRICIONISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
SIMONE CARMEM 
THOMAS ASSISTENTE SOCIAL Jan/14-I Jan/17 -II abri/22-III abr/25 – IV**

*Penalidade de suspensão de 30 dias no período aquisitivo (2017/2020)
**Afastamento para tratamento de saúde 08 meses no período aquisitivo (2017/2020)

10. PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS

NOME CARGO Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel
AGLIMONE BERNARDI 
CHITTÓ PROFESSOR Jan/14-IV Jan/17 -V Jan/20-VI Jul/24 - VII

ALICE FONTANA PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-II Jul/25 – III*

ANA LUCIA BENCKE PROFESSOR Jan/14-IV Jan/17 –V Jan/20-VI Jul/24 – VII
ANDREZA EUGENIA 
FEDERHEN PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

ATAULFO DA SILVA 
MOREIRA

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-IV Jan/17 -V Jan/20-VI Jul/24 - VII

ARIANE ANGELITA DE 
OLIVEIRA PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

CELOI TEREZINHA 
VICHROSKI

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-IV Jan/17 -V Jan/20-VI Jul/24 - VII

CLARINDA LUCIA S. 
VON DENTZ

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

CLAUDIA REGINA F. 
DAL MAGRO PROFESSOR Jan/14-III Jan/17 -IV Jan/20-V Jul/24 - VI

CRISTIANE MORAES 
CIPRIANI
SCHWENBERG

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

DELCILENE BIANCHI PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

DIANA TEREZINHA 
ZANETTI

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

ELENIR FATIMA GOMES 
DE OLIVEIRA PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 -I Jan/20-II Jul/24 - III

ELIANE SANDRA FAN-
TINEL

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

FLAVIO JOSE DE 
RAMOS PROF. ISOLADO Jan/14-VIII Jan/17 -IX Jan/20-X XXXXXXX XXX

GILCI DILL GAZZOLA PROFESSOR Jan/14-IV Jan/17-V Jan/20-VI Jul/24- VII
ILONI CANEI PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
ISABEL CRISTINA 
RAUBER PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

IVANIA BARBIERI PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
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JACINTA LUCIA DAMO PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JANETE TEREZINHA 
DEGANI

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JOSE CARLOS MENE-
GOTTO PROFESSOR Jan/14-VIII Jan/17 -IX Jan/20-X XXXXXXX

XXX
JOSICLER DE CARVA-
LHO KLEIN PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JUSSARA BASSO PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-IV Jan/17 -V Jan/20-VI Jul/24 - VII

KASSIANE AGOSTINI PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
LEANDRA INES PELLE 
DELPINO

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-V Jan/17 -VI Jan/20-VII Jul/24 - VIII

LIANA CECILIA 
WRONSKI GHIZZI PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 –II Jan/20-II Jul/24 –

III***

LUDMILLA ANDREIA 
BELLETZ DE
MELO

COOR. PEDAGOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

MARCIA BOTH WINTER PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
MARGARETE GASPERIN PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 –II set/24-III XXX****
MARIA DE LOURDES 
KOCHEM PROFESSOR Jan/14-VI Jan/17 -VII Jan/20-VIII Jul/24 - IX

MARIA TRESSOLDI PROFESSOR Jan/14-IV Jan/17 -V Jan/20-VI Jul/24 - VII
MARISTELA RAUTTA 
BERNARDI

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

NEIDE RENZ CADORE PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

NILSO BONAMIGO PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-V Jan/17 -VI Jan/20-VII Jul/24 - VIII

NORMELIA LUIZA RUE-
DELL STANGA

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

OSMERI FATIMA GON-
ZATTI SCHENEIDE PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

OSVALDO AUGUSTO 
CORREA

PROFESSOR (C. ISO-
LADO) Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

RENATE BEATRIZ GRA-
EBNER PROFESSOR Jan/14-IV Jan/17 - V Jan/20-VI Jul/24 - VII

ROBERTO GUILHERME 
CHRISTMANN PROFESSOR Jan/14-II Jan/17 -III Jan/20-IV Jul/24 - V

ROSANE MARIA 
SCHWENBERF ROLHA-
NO

PROFESSOR Jan/14-IV Jan/17 –V Jan/20-VI Jul/24 – VII

ROSELI MARI GAVA 
BARP PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 –II set/24-III XXX*****

ROSENI TEREZINHA 
NEGRI

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

SABRINA ALMEIDA 
WOSNIAK PROFESSOR Jan/14-I Jan/17-II Jan/20-III XXX*******

*
SALETE MERLINI PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
SANDRA BATAGLIN PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 –I set/24-I XXX*****

SANDRA HERBER PROF/COORD. PEDA-
GÓGICO Jan/14-I Jan/17 –I Jan/20-II Jul/24 – III**

SANDRA STEFANELLO PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 –II Jan/20-III Jul/24 – IV

SERGIO LUIZ NARDI PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-V Jan/17 -VI Jan/20-VII Jul/24 - VIII

SIMONE ANA LAZAROT-
TO PAINI

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

TATIANE CRISTINA 
COPPINI DE LIMA

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

VAINE ROSALI FREESE 
PLAUTZ

PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

VENDERLEI JOSÉ DA 
ROSA

PROF/COORD. PEDA-
GÓGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

VERA REGINA GONÇAL-
VES SCHEFELBANIS PROFESSOR Jan/14-V Jan/17 –VI Jan/20-VII Jul/24 – VIII********

***
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VILSON JOSE PERICO PROF/COORD. PEDA-
GOGICO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

ZENIR LUIZA HERMANN 
SCAPIN PROFESSOR Jan/14-I Jan/17 –I set/24-I XXX*******

*Afastamento para tratamento de saúde 06 meses no período aquisitivo (2017/2020)
**Afastamento para tratamento de assuntos particulares no período aquisitivo (2014/2017)
***Afastamento para tratamento de saúde 04 meses e 19 dias no período aquisitivo (2017/2020)
****Afastamento para tratar de assuntos particulares no período aquisitivo (2017/2020)
*****Afastamento para tratar de assuntos particulares no período aquisitivo (2017/2020)
******Afastamento para exercer função pública em comissão em outro órgão público no período aquisitivo (2014/2022)
*******Afastamento para tratar de assuntos particulares no período aquisitivo (2014/2020)
******** Em readaptação a contar de janeiro de 2022
*********Afastamento para tratamento de saúde 03 meses e 25 dias no período aquisitivo (2017/2020)

11. DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
NOME CARGO Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel Data/Nivel
ALESSANDRO DE MA-
TOS ALVES

ENGENHEIRO AGRO-
NOMO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

DANIELLE FERNANDA 
PRETTO KELM ENGENHEIRA CIVIL Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

JULIO ANTONIO BA-
GETTI ADVOGADO Jan/14-V Jan/17 -VI Jan/20-VII Jul/24 - VIII

KARLA MIOTTO UTZIG JORNALISTA Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV
MARCOS UBIRAJARA 
COSTA TELLES ARQUITETO Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

PAULA RENATA DE 
JESUS ADMINISTRADOR Jan/14-I Jan/17 -II Jan/20-III Jul/24 - IV

TATIANE BRANCALIONE MED. VETERINÁRIO Set/14-I Set/17 -II Abr/22-III Abr/25 - IV
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 19/2022 SOCIAL
Publicação Nº 4264852

 

São Miguel do Oeste, 20/10/2022 

ANDREIA APARECIDA DA SILVA REBELATTO 

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Assinatura do Responsável 

Página: 1 / 1 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO 
OESTE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nr.: 3/2022 

CNPJ: 13.018.648/0001-37 Telefone: (49) 3631-2016 
Endereço: RUA JONH KENNEDY, 2136 - CENTRO 
CEP: 89900-000 - São Miguel do Oeste 

 
Processo Adm.:  19/2022 
Data do Processo: 19/10/2022 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 25, CAPUT e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo 
exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 

 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Nr. Processo: 
b) Nr. Licitação: 
c) Modalidade: 
d) Data de Homologação: 
e) Objeto da Licitação: 

19/2022 
3/2022 - IL 
Inexigibilidade de licitação 
20/10/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
PERMANÊNCIA DO IDOSO D. P., CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 
Nº 0900112-35.2016.8.24.0067, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 
OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 

 
Participante: ASSOCIACAO NUCLEO DE PROFISSIONAIS AMIGOS DOS IDOS 

Item   Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 
1        CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  PARA  PERMANÊNCIA  DO  IDOSO 12,000    MES 3.651,60 43.819,20 

DEJANDIR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PERMANÊNCIA DO 
IDOSO DEJANDIR PEREIRA, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 
Nº0900112-35.2016.8.24.0067, NO LAR DIVINA PROVIDÊNCIA - 
NUPAI NO MUNICIPIO DE PALMITOS SC 

Total do Participante: 43.819,20 
 

 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): 

Total Geral: 43.819,20 

 

Descrição da Despesa Dotação Valor Estimado 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade 15.003.08.244.0487.2192.3.3.90.00.00 R$ 7.303,20 
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 224/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 4264851

 

Página: 1 / 2 

São Miguel do Oeste, 20/10/2022 

THAIS JALINE SIPPERT COSTA 

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nr.: 26/2022 

CNPJ: 82.821.174/0001-80 Telefone: (49) 3631-2000 
Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 1199 - CENTRO 
CEP: 89900-000 - São Miguel do Oeste 

 
Processo Adm.:  224/2022 
Data do Processo: 19/10/2022 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão 
de Licitações, resolve: 

 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Nr. Processo: 
b) Nr. Licitação: 
c) Modalidade: 
d) Data de Homologação: 
e) Objeto da Licitação: 

224/2022 
26/2022 - DL 
Dispensa de licitação 
20/10/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL DE ALUNOS A FIM DE SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA ESCOLA CÍVICO-MILITAR (ECIM) DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. 

 
Participante: TRANSPORTE UNIAO SAO MIGUEL LTDA 

 
Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 
1 TRANSPORTE  ESCOLAR  DESTINADO  AO  PROGRAMA  609,000 KM 14,0000 8.526,00 
 ECIM EM TRÊS PERIODOS INICIO MANHA FINAL MANHA  
 E INICIO TARDE - TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO 
 AO  PROGRAMA  ECIM  EM  TRÊS  PERIODOS  INICIO 
 MANHA  FINAL  MANHA  E  INICIO  TARDE,  ROTA: 
 TRAJETO INICIO  MANHA  (7:10)  Saida  Sao  miguel, 
 segue pela Marcilio dias em direção ao Forum, segue 
 pela mesma rua até os Fundos do Bonno, Ford, dobra 
 na rua Firmino Dalbosco, Rua Santos Dumont, Retorno 
 pela Waldemar segue até frente a Fiat, dobra na rua 
 Adolfo Konder, segue na XV de Novembro pela Lomac 
 Center atras da Dielo até o Treviso Pela Itaberaba, 
 dobra na Rua Itaberaba até a Auto Eletrica Fabiani e 
 termina no colégio Jaldyr 
 TRAJETO FINAL MANHA (11:45) Saida Jaldyr até o 
 Posto bertamoni desce pela Getulio Vargas até a 
 unidade CEI CENTRAL, segue pela XV de Novembro 
 até a La salle, segue até a Rui Barbosa, segue até a 
 Rua Oiapoc até a unidade Senai, retorno na Lazaro da 
 Costa com Sete de Setembro até a Marcilio dias até a 
 ford fazendo o retorno na Rua Severino Veronese e 
 Waldemar Rangrab, dobrando na Adolfo Konder Com a 
 XV de Novembro terminando no Treviso. 
 TRAJETO INICIO  TARDE  (12:40)  Saida  Sao  miguel, 
 segue pela Marcilio dias em direção ao Forum, segue 
 pela mesma rua até os Fundos do Bonno, Ford, dobra 
 na rua Firmino Dalbosco, Rua Santos Dumont, segue 
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São Miguel do Oeste, 20/10/2022 

THAIS JALINE SIPPERT COSTA 

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

até o trevo e retorna pela Waldemar segue até frente 
a Fiat, dobra na rua Adolfo Konder, segue na XV de 
Novembro pela Lomac Center, dobra na John Kenedy, 
segue até o EMMA BALKE Pela Padre Aurelio Canzi, 
dobra na Rua Itaberaba até a Auto Eletrica Fabiani e 
termina no colégio Jaldyr 

 
 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): 

 
 
 
 
 

Total do Participante: 8.526,00 
 

Total Geral: 8.526,00 
 

Descrição da Despesa Dotação Valor Estimado 
Administração dos bens e seviços da Educação Infantil - PRÉ 
ESCOLA 

05.002.12.365.0185.2098.3.3.90.00.00 R$ 8.526,00 
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 35/2022 SAUDE
Publicação Nº 4263124

 

Página: 1 / 1 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nr.: 8/2022 

CNPJ: 11.136.549/0001-24 Telefone: (49) 3631-2010 
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 305 - CENTRO 
CEP: 89900-000 - São Miguel do Oeste 

 
Processo Adm.:  35/2022 
Data do Processo: 18/10/2022 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 24, X e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
Comissão de Licitações, resolve: 

 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Nr. Processo: 
b) Nr. Licitação: 
c) Modalidade: 
d) Data de Homologação: 
e) Objeto da Licitação: 

35/2022 
8/2022 - DL 
Dispensa de licitação 
19/10/2022 

CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITO A RUA ALMIRANTE 
BARROSO, Nº 1.305, CENTRO, COM UMA CASA DE ALVENARIA MEDINDO 490M², 
DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS, DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC,DE ACORDO COMO 
ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 

 
Participante: ZULEIDE ANA FIORINI MISSEN 

Item   Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 
1       LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM ÁREA DE 1.328M² SOB A MATRICULA Nº 12,000  UN/MÊ 6.600,00 79.200,00 

12.989, SITO A RUA ALMIRANTE BARROSO, Nº 1.305, CENTRO DE 
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, COM UMA CASA DE ALVENARIA 
MEDINDO 490M², DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL – CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM ÁREA DE 1.328M² SOB A MATRICULA Nº 
12.989, SITO A RUA ALMIRANTE BARROSO, Nº 1.305, CENTRO DE 
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, COM UMA CASA DE ALVENARIA 
MEDINDO 490M², DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL – CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Total do Participante: 79.200,00 
 

 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): 

Total Geral: 79.200,00 

 

Descrição da Despesa Dotação Valor Estimado 
Administração dos bens e serviços de assistência hospitalar e 
ambulatorial 

18.001.10.302.0428.2105.3.3.90.00.00 R$ 19.800,00 

 

 

São Miguel do Oeste, 19/10/2022 

ALFREDO SPIER 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Assinatura do Responsável 
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PORT_1546_CAROLINI_DAL_BOSCO_GONCALVES_NOMEAR_CONSELHEIRA_TUTELAR
Publicação Nº 4264026

PORTARIA SAGP/DDP Nº 1546/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso VIII, 
do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, Lei nº 4.812/2001 de 29 de junho de 2001 e alterações, e,

Considerando os termos do artigo 34 da Lei Municipal 4.812/2001, que na hipótese de vacância ou licença permitida ao titular, será convo-
cado para assumir o Suplente mais votado;

Considerando que a senhora Dione Bernardete Piquetti fora nomeada em substituição a conselheira tutelar titular Janete Delurdes Zanatta 
Buffolo, afastada por auxílio doença;

Considerando o pedido de exoneração da senhora Dione Bernardete Piquetti, conforme Portaria SAGP/DDP n. 1399/2022 e a solicitação de 
chamamento de suplente devido a titular continuar afastada, conforme Memorando 44.301/2022.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a Conselheira Tutelar Suplente CAROLINI DAL BOSCO GONÇALVES, nos termos dos artigos 26 e 42 da Lei Municipal n. 
4.812/2001, em substituição a titular Janete Delurdes Zanatta Buffolo, a partir de 20 de outubro de 2022 até que perdure o afastamento 
da titular.

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

Registre-se, publique-se e comunique-se.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 20 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
E no Portal da Transparência do Município em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

[assinado digitalmente]
Mônica Spiess
Técnico Administrativo

PORT_1547_FRANCIELE_BERNARDON_CONCEDER_LICENCA_ARTIGO_110_A_ESTATUTO
Publicação Nº 4264044

PORTARIA SAGP/DDP Nº 1547/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso VIII 
e X, do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, Lei Complementar nº 009 de 02 de abril de 2012 e Lei Complementar 
026/2013 de 10 de outubro de 2013, e,

Considerando o §4º do artigo 110-A da Lei Complementar Municipal n. 009/2012, Estatuto dos Servidores Municipais;

Considerando o Memorando 49.013/2022 com o atestado médico da servidora Franciele Bernardon;

Considerando a manifestação da servidora no despacho 5 do mesmo Memorando.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER licença conforme o §4º do artigo 110-A da Lei Complementar Municipal nº 009/2012, a servidora pública municipal efe-
tiva FRANCIELE BERNARDON, ocupante do cargo de Coordenador Pedagógico, da Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais, pelo período de 15 (quinze) dias, de 17 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 17 de outubro de 2022.

Registre-se, publique-se e comunique-se.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 20 de outubro de 2022.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
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Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
E no Portal da Transparência do Município em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

[assinado digitalmente]
Mônica Spiess
Técnico Administrativo

PORTARIA_0711_DESIGNA_FISCAL_JACKSON_LUIS_KREUTZ_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_243_2022
Publicação Nº 4263345

PORTARIA Nº 0711/2022

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da 
competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribui-
ções dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 
de 1990, e,

CONSIDERANDO o Ofício protocolado sob n° 1.894/2022, o qual indica servidor para fiscalização de Ata de Registro de Preços.

RESOLVE:
Art. 1º Designar o Sr. JACKSON LUÍS KREUTZ, 1º Tenente do 12° Batalhão de Bombeiros Militar do Município de São Miguel do Oeste/
SC, para fiscalizar e acompanhar a execução do registro de preços para eventual aquisição de refeições prontas, para serem consumidas 
no local ou levadas como marmitas, com reconhecida qualidade e segurança alimentar referente ao almoço, para o efetivo de Bombeiros 
Militares, Comunitários e SAMU (unidade avançada) que atuam na sede do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, em São Miguel do Oeste/SC, 
conforme Lei nº 7.196/2015 e Convênio nº 001/2021, de acordo com o anexo I, termo de referência do Edital, oriundo da seguinte Ata de 
Registro de Preços:

I – Ata de Registro de Preços nº 0243/2022, Processo Licitatório nº 0196/2022 da Prefeitura Municipal, Pregão Eletrônico nº 0109/2022.

Art. 2º O servidor ora designado trabalhará sem ônus ao Erário Municipal.

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

Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 18 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração

[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora

Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA_0712_DESIGNA_FISCAL_WESLEY_ALMEIDA_ANDRADE_E_MARLA_DARIDSA_BERGER_ATA_DE_
REGISTRO_DE_PRECOS_272_2022

Publicação Nº 4263348

PORTARIA Nº 0712/2022

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da 
competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribui-
ções dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 
de 1990, e,

CONSIDERANDO o Ofício protocolado sob n° 2.051/2022, o qual indica servidor para fiscalização de Ata de Registro de Preços.

RESOLVE:
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Art. 1º Designar o Sr. WESLEY ALMEIDA ANDRADE, Delegado Regional do Município de São Miguel do Oeste/SC e a servidora MARLA DA-
RIDSA BERGER, portadora da matrícula funcional nº 21883902, ocupante do cargo de Diretora de Gestão Administrativa para fiscalizar e 
acompanhar a execução do registro de preços para eventual contratação de empresa para serviços de confecção de uniformes destinados 
às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e/ou risco social atendidos pelos programas CRAS/Pelotão do Fundo Municipal de 
Assistência Social e vestimentas para os Policiais Civis da 13ª CIRETRAN de São Miguel do Oeste/SC, de acordo com o anexo I, termo de 
referência do Edital, oriundo da seguinte Ata de Registro de Preços:

I – Ata de Registro de Preços nº 0272/2022, Processo Licitatório nº 0210/2022 da Prefeitura Municipal, Pregão Eletrônico nº 0122/2022.

Art. 2º Os servidores ora designados trabalharão sem ônus ao Erário Municipal.

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

Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 18 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração

[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora

Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

P O R T A R I A _ 0 7 1 3 _ D E S I G N A _ F I S C A L _ A D R I A N O _ S T U R M E R _ A T A _ D E _ R E G I S T R O _ D E _
PRECOS_267_E_268_2022

Publicação Nº 4263356

PORTARIA Nº 0713/2022

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da 
competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribui-
ções dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 
de 1990, e,

CONSIDERANDO o Ofício protocolado sob n° 2.039/2022, o qual indica servidor para fiscalização de Ata de Registro de Preços.

RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor ADRIANO STURMER, portador da matrícula funcional nº 22055802, ocupante do cargo de Secretário Municipal 
de Planejamento, para fiscalizar e acompanhar a execução do registro de preços para eventual contratação de empresa para execução dos 
serviços de pavimentação de passeios públicos (execução de calçadas e rampas) e muretas em bloco estrutural, em locais diversos do Mu-
nicípio de São Miguel do Oeste/SC, de acordo com o anexo I, termo de referência do Edital, oriundo da seguinte Ata de Registro de Preços:

I – Ata de Registro de Preços nº 0267/2022 e nº 0268/2022, Processo Licitatório nº 0193/2022 da Prefeitura Municipal, Pregão Eletrônico 
nº 0106/2022.

Art. 2º O servidor ora designado trabalhará sem ônus ao Erário Municipal.

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

Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 18 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração
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[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora

Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA_0714_DESIGNAR_FISCAL_CARLINE_MOCELIN_PL_25_2020
Publicação Nº 4263361

PORTARIA Nº 0714/2022

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECI-
MENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da com-
petência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribuições 
dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990 
e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 e alterações, e,

CONSIDERANDO o Memorando protocolado sob nº 46.724/2022, o qual indica servidor para fiscalização de contrato.

RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora CARLINE MOCELLIN portadora da matrícula funcional nº 21912901, ocupante do cargo de Coordenadora 
da Família Acolhedora, para fiscalizar e acompanhar a execução da contratação de empresa para prestação de serviços de acolhimento 
institucional para a idosa E. K., conforme determinação judicial dos autos nº 0900087-51.2018.8.24.0067, na Casa de Repouso Vovó Eva, 
Município de São Miguel do Oeste/SC, oriundo do seguinte Processo Licitatório:

I – Processo Licitatório nº 0025/2020, Inexigibilidade de Licitação nº 0004/2020, Contrato nº 0011/2020.

Art. 2º A servidora ora designada trabalhará sem ônus ao Erário Municipal.

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

Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 18 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração

[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora

Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA_0715_DESIGNAR_FISCAL_CLAUDIR_COMPANHONI_PL_197_2022
Publicação Nº 4263370

PORTARIA Nº 0715/2022

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECI-
MENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da com-
petência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribuições 
dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990 
e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 e alterações, e,
CONSIDERANDO o trâmite do Ofício protocolado sob nº 2.082/2022, o qual indica servidor para fiscalização de contratos.

RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor CLAUDIR ANTÔNIO COMPANHONI, portador da matrícula funcional nº 219421/3, ocupante do cargo de Diretor 
de Mobilidade Urbana, para fiscalizar e acompanhar a execução da contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra para 
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a implantação de 385 m² de pavimentação com pedras irregulares na Rua 30 de Dezembro, no Município de São Miguel do Oeste/SC, de 
acordo com o anexo I, termo de referência do Edital, oriundo do seguinte processo licitatório:

I – Processo Licitatório nº 0197/2022, Pregão Eletrônico nº 0110/2022 da Prefeitura Municipal, Contrato nº 0261/2022.

Art. 2º O servidor ora designado trabalhará sem ônus ao Erário Municipal.

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

Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 18 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração

[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora

Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA_0716_DESIGNAR_FISCAL_LORENI_COMEL_PL_17_2022
Publicação Nº 4263378

PORTARIA Nº 0716/2022

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECI-
MENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da com-
petência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribuições 
dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990 
e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 e alterações, e,

CONSIDERANDO o trâmite do Memorando nº 2.067/2022, no qual solicita-se a alteração de fiscal de contrato.

RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora LORENI COMEL, portadora da matrícula funcional nº 220564/2, ocupante do cargo de Diretora do Departa-
mento de Cidadania, para fiscalizar e acompanhar a execução da contratação de empresa para prestação de serviços de aulas em curso 
presencial de espanhol destinado à capacitação dos servidores conforme plano de trabalho do Departamento de Cidadania do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social do Município de São Miguel do Oeste/SC, de acordo com o anexo I, termo de referência do Edital, oriundo do 
seguinte processo licitatório:

I - Processo Licitatório nº 0017/2022, Pregão Eletrônico nº 0010/2022 do Fundo Municipal de Assistência Social, Contrato nº 0023/2022.

Art. 2º A servidora ora designada trabalhará sem ônus ao Erário Municipal.

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

Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 18 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
THAIS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração

[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora

Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.
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PORTARIA_0717_DIARIA_ALTEMIR_ANTONIO_FALAVIGNA
Publicação Nº 4263381

PORTARIA Nº 0717/2022

FIXA DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 6.155 DE 20 DE MAIO DE 2009.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da 
competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribui-
ções dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 
de 1990, e,

CONSIDERANDO o Memorando protocolado sob nº 48.761/2022, o qual solicita a fixação de diária.

RESOLVE:
Art. 1º Fixar o pagamento de 02 (duas) diárias ao servidor ALTERMIR ANTONIO FALAVIGNA em conformidade com a Lei nº 6.155 de 20 de 
maio de 2009, de acordo com o Roteiro de Viagem nº 001/2022, à cidade de Francisco Beltrão/PR, tendo como partida às 06h00min do dia 
18 de outubro de 2022 e retorno às 12h00min do dia 18 de outubro de 2022, e ainda, terá como partida às 08h00min do dia 19 de outubro 
de 2022 e retorno às 14h00min do dia 19 de outubro de 2022 para tratar de assuntos do interesse do Município.

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

Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 18 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
THAIS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração

[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora

Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA_0718_DECISAO_DE_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_INFORMA_PENALIDADE_A_EMPRESA_
ARGOS_LTDA

Publicação Nº 4263383

PORTARIA Nº 0718/2022
DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, INSTAURADO PELA PORTARIA N° 080, DE 03 DE MAIO DE 2021.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da 
competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribui-
ções dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 
de 1990, e,

CONSIDERANDO que fora instaurado processo administrativo em desfavor da empresa ARGOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 42.262.411/0001-
03, através da Portaria nº 0347/2022;
CONSIDERANDO que o relatório final da Comissão deliberou pela aplicação de sanção de ADVERTÊNCIA à empresa;
CONSIDERANDO que o PARECER/ASSEJUR/SMO nº 038/2022 e a decisão administrativa acompanharam o relatório final da Comissão;
CONSIDERANDO que fora aberto prazo para interposição de recurso da decisão através do Ofício nº 0049/2022/SAADM (Ofício 2.074/2022 
- 1DOC);
CONSIDERANDO que a empresa renunciou ao direito de interposição de recurso da decisão.

RESOLVE:
Art. 1º APLICAR a penalidade de ADVERTÊNCIA à Empresa ARGOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.262.411/0001-03, na dicção do art. 19, 
inciso I, do Decreto Municipal n. 9.586/2021, c/c art. 87, inciso I, da Lei 8.666/1993, e c/c item 23.1.4, I, do Edital do Processo Licitatório 
15/2022, Pregão Eletrônico 05/2022, nos termos da decisão final proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela 
Portaria nº 0347, de 23 de maio de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 18 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração

[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora

Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA_0719_PRORROGACAO_DA_PORTARIA_0266_2022_ORLANDO_SANGALLI
Publicação Nº 4263385

PORTARIA Nº 0719/2022
PRORROGA O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 0266/2022, QUE TEM COMO 
OBJETIVO APURAR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA ORLANDO SANGALLI.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da 
competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribui-
ções dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 
de 1990, e,

CONSIDERANDO o Memorando da Comissão de Processo Administrativo protocolado sob nº 48.705/2022, no qual solicita-se a prorrogação 
do prazo para a conclusão dos trabalhos instaurado pela Portaria nº 0266/2022, em razão de que o processo está em fase de elaboração 
do relatório final e a prorrogação é necessária para que esta Comissão conclua o relatório final.

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR por 60 (sessenta) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo instaurado 
pela Portaria nº 0266/2022, que tem como objetivo apurar eventual descumprimento contratual e possível aplicação de penalidade em 
desfavor da Empresa ORLANDO SANGALLI, oriundo do Processo Licitatório nº 17/2017, Pregão Presencial nº 08/2017 e Termo de Contrato 
nº 34/2017.
Art. 2º O prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo findará em 17/11/2022.

Art. 3º Esta Portaria tem efeitos retroativos a data de 19 de setembro de 2022.
[
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 19 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração

[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora

Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA_0720_PRORROGACAO_DA_PORTARIA_0348_2022_EDUCANDO_COMERCIO_DE_ARTIGOS_
PEDAGOGICOS_LTDA

Publicação Nº 4263391

PORTARIA Nº 0720/2022
PRORROGA O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 0348/2022, QUE TEM COMO 
OBJETIVO APURAR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EM DESFAVOR DA EMPRESA EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDA-
GÓGICOS LTDA.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da 
competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribui-
ções dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 
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de 1990, e,

CONSIDERANDO o Memorando da Comissão de Processo Administrativo protocolado sob nº 48.694/2022, no qual solicita-se a prorrogação 
do prazo para a conclusão dos trabalhos instaurado pela Portaria nº 0348/2022, em razão de que o processo está em fase de elaboração 
do relatório final e a prorrogação é necessária para que esta comissão conclua o relatório.

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR por 30 (trinta) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo instaurado pela 
Portaria nº 0348/2022, que tem como objetivo apurar eventual descumprimento contratual e possível aplicação de penalidade em desfavor 
da empresa EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA, oriundo do Processo Licitatório nº 206/2021, Pregão Eletrônico nº 
146/2021.
Art. 2º O prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo terá início em 21/10/2022 e encerrar-se-á em 
19/11/2022.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 19 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração

[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora

Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA_0721_DESIGNA_FISCAL_JACSON_DA_CRUZ_E_MARCIO_SCHAKER_PL_0139_2021
Publicação Nº 4263393

PORTARIA Nº 0721/2022

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECI-
MENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da com-
petência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribuições 
dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990 
e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 e alterações, e,

CONSIDERANDO o Ofício protocolado sob nº 1.015/2021, o qual indica servidor para fiscalização de contrato.

RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor JACSON ANTONIO DA CRUZ, portador da matrícula funcional nº 21082302, ocupante do cargo de Diretor de T.I 
(Tecnologia e Informação) e o servidor MÁRCIO SCHAKER, portador da matrícula funcional nº 220814/1, ocupante do cargo de Técnico Ad-
ministrativo, para fiscalizar e acompanhar a contratação de empresa para prestação de serviço de implantação de sistema de automação e 
gerenciamento através da licença de uso de software, da manutenção centralizada do sistema e do treinamento online, destinados à Biblio-
teca Municipal de São Miguel do Oeste/SC, de acordo com o anexo I, termo de referência do Edital, oriundo do seguinte processo licitatório:

I - Processo Licitatório nº 0139/2021, Inexigibilidade de Licitação nº 0008/2021, Contrato nº 0140/2021.

Art. 2º Os servidores ora designados trabalharão sem ônus ao Erário Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 0365, de 21 de outubro de 2021.

Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 19 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
THAIS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração
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[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora

Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PROCESSO LICITATÓRIO 225/2022
Publicação Nº 4263746

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E2A1B979AC1B35DDC88135F599E3322F4F080433
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 225/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 133/2022

O Município de São Miguel do Oeste/SC, a partir da Secretária Adjunta de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO 
EDITAL.
Cadastro das propostas: Às 08h do dia 25 de outubro até às 08h15 do dia 04 de novembro de 2022.
Abertura da sessão pública: Às 08h30 do dia 04 de novembro de 2022.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações vigentes, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Marcílio Dias, nº 1199, 
telefone (0xx49) 3631-2006, e o edital consta na íntegra no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no qual os fornecedores deverão 
cadastrar as propostas e acompanhar a sessão pública, e no site www.saomiguel.sc.gov.br.
São Miguel do Oeste/SC, 20 de outubro de 2022.
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Adjunta de Administração

Câmara muniCiPal

EXTRATO CONTRATO 10/2022 - ELEVADORES SÃO MIGUEL LTDA
Publicação Nº 4264896

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 62E94FBC4EFDD5881509B86F840C813C28A823DC
ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO OESTE
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2022
EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção periódica, preventiva e corretiva, de elevador 
elétrico localizado no prédio da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, conforme especificações contidas no edital de Pregão Pre-
sencial n° 11/2022 e em seus anexos.
VALOR: R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais).

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022.
CONTRATADA: ELEVADORES SÃO MIGUEL LTDA (CNPJ: 15.251.668/0001-89).

REGISTRO NO TCE: 62E94FBC4EFDD5881509B86F840C813C28A823DC

São Miguel do Oeste/SC, 21 de outubro de 2022.

VANIRTO JOSÉ CONRAD
Presidente da Câmara de Vereadores.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.saomiguel.sc.gov.br
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São Pedro de Alcântara

Prefeitura

EDITAL N°22/2022 SAÚDE DE CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO DA 
ESTRATÉGIA DA SAÙDE DA FAMILIA (ESF), 40HS

Publicação Nº 4264318

EDITAL N°22/2022 SAÚDE DE CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO DA ESTRATÉGIA DA SAÙDE DA FAMI-
LIA (ESF), 40HS.

A Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social do MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
no uso de suas atribuições legais torna público que estão abertas as inscrições de Chamada Pública Emergencial para até dia 30/12/22, não 
podendo ser prorrogado em hipótese alguma, visando atender a falta de profissional para o cargo MÉDICO DA ESTRATÉGIA DA SAUDE DA 
FAMILIA 40HS no quadro da Secretaria Municipal de Saúde. Ressaltando, que o referido edital está sendo realizado, pois não há tempo hábil 
para a realização de processo seletivo, o qual será realizado no prazo de vigor deste certame.

CRONOGRAMA
20/10/2022– Publicação do Edital
27/10/2022 – Inscrição presencial na Secretaria Municipal de Saúde/ Homologação e publicação do resultado final
31/10/2022 - Apresentação do candidato e contratação

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 a Chamada Pública Emergencial destina-se à seleção de profissionais para o preenchimento de 01 vaga, para assumir o cargo de ME-
DICO DA ESTRATÉGIA DA SAUDE DA FAMILIA 40HS, em caráter temporário, para até dia 30/12/2022, não podendo ser prorrogado pelo 
mesmo período.
1.2 São condições para se candidatar às vagas:
a) Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional de 1988;
b) Ter na data da inscrição idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Se for do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
e) Estar em gozo dos direitos políticos e civis;
f) Estar inscrito regularmente no CRM.

1.3 A seleção dos candidatos dar-se-á através de tempo de serviço.
1.4 São de exclusiva responsabilidade do candidato, a apresentação e a entrega da documentação comprobatória exigida abaixo, no ato da 
inscrição no dia 27/10/2022.
I - Xerox Identidade;
II - Xerox CPF;
III - Xerox Títulos Escolares (Graduação e especialidade na área afim);
IV - Comprovante de Residência (atual);
V - Tempo de Serviço na área de atuação mediante certidão por tempo de serviço ou registro em carteira de trabalho (xeróx)

1.5 Os candidatos interessados deverão dirigir-se a Secretaria Municipal de Saúde, situada na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, n°01, Cen-
tro, munidos de documentos pessoais e comprovantes de habilitação, no dia 27 de outubro de 2022 às 10 horas ou mediante procuração
1.6 Os documentos pessoais originais deverão ser apresentados juntamente com as cópias.
1.7 O presente edital de chamada pública emergencial n°22/2022/SAUDE, ficará disponível durante o prazo de inscrições no Mural da Pre-
feitura Municipal de Saúde de São Pedro de Alcântara.
1.8 O resultado será divulgado no mural da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara.
1.9 A classificação dos candidatos inscritos para a vaga de MÉDICO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA 40HS, obedecerá os seguintes 
critérios:
I. Títulos; Critério para apuração dos pontos:
a) Doutorado – 4 Pontos
b) Mestrado – 3 Pontos
c) Pós-Graduação – 2 Pontos
d) Conclusão Curso Superior – 1 Ponto

II. Maior tempo de experiência profissional na área, comprovado na seguinte maneira:
a) Entidade Pública: Declaração/Certidão de tempo de serviço em papel timbrado e assinado por profissional competente.
b) Entidade Privada: Registro na Carteira de Trabalho (CTPS), Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato de Trabalho.
c) Para cada ano de experiência profissional na área de atuação representara 1 ponto (1 ano = 1 ponto).
III. Idade;
IV. Sorteio.

2- PROVIMENTO DO CARGO/FUNÇÃO
2.1. O provimento do cargo/função obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
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2.2. Ficam advertidos os candidatos classificados quando chamados de que a nomeação e provimento no cargo/função só lhes serão defe-
ridas no caso de exibirem as seguintes documentações, no ato de apresentação para vaga, junto ao setor de RH:
a. Cópia PIS PASEP;
b. Copia Carteira Trabalho original;
c. Cópia Título de Eleitor;
d. Quitação Eleitoral;
e. Cópia Certificado de Reservista (masculino);
f. Cópia Certidão de Casamento ou de Nascimento;
g. Cópia Certidão Filhos menores de 14 anos e CPF;
h. Atestado de Saúde (Médico do Trabalho), este deverá ser entregue no dia da apresentação do candidato aprovado;
i. 01 Foto 3 x 4 atual;
j. Folha corrida judicial;
k. Certidão negativa de débitos com conselho de classe
l. Cópia da Carteira de Registro Profissional;
m. Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
n. Comprovante de vacinação covid
o. Demais documentos solicitados pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, ou previsto em Legislação Municipal.

3. DA VAGA
CARGO REQUISITOS CARGA HORÁRIA VAGA VENCIMENTO

MEDICO ESF – 40HS
DIPLOMA DE GRADUAÇÃO 
EM MEDICINA E REGISTRO 
NO CRM/SC.

40 HORAS SEMANAIS 01

R$ 10.841,10 (base)

Gratificação:
R$ 3.125,65
Insalubridade :
R$ 220,00
Alimentação:
R$ 550,00

Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

São Pedro de Alcântara, 20 de outubro de 2022.

JOSELAINE CRISTINA STEIN
Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 656/2022
Publicação Nº 4264006

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – Fone: 48-32770122 – R.222.
www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 656/2022
CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL AO SERVIDOR SILVIO CESAR DITTER.

CHARLES DA CUNHA, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto 
no Artigo 10 da Lei 19/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder progressão funcional ao servidor abaixo mencionado, haja vista, ter completado mais três anos de serviço prestado junto 
a esta Instituição:

§ SILVIO CESAR DITTER – MOTORISTA II – LETRA E

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

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

São Pedro de Alcântara/SC, 20 de outubro de 2022.

CHARLES DA CUNHA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2022.

http://www.pmspa.sc.gov.br
mailto:gabinete@pmspa.sc.gov.br
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PORTARIA N.º 657/2022
Publicação Nº 4264010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – Fone: 48-32770122 – R.222
www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 657/2022
Concede férias a servidora WERONICA CRISTINA ENDER.

CHARLES DA CUNHA, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto 
no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora WERONICA CRISTINA ENDER, ocupante do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário – ESF, férias por 15 dias 
que gozará a partir de 16/11/2022 a 30/11/2022, referente ao período aquisitivo de 2021/2022.

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

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

São Pedro de Alcântara/SC, 20 de outubro de 2022.

CHARLES DA CUNHA
Prefeito Municipal.

Registrado e Publicado em ____/____/2022.

http://www.pmspa.sc.gov.br
mailto:gabinete@pmspa.sc.gov.br
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Saudades

Prefeitura

PORTARIA N. 333, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264873

 PORTARIA N. 333, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

“DECLARA ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL SERVIDOR APROVADO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

MACIEL SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Saudades, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Muni-
cipal, em consonância com o disposto nos artigos 20 e 21 da Lei Complementar n. 05, de 25 de outubro de 2002;

CONSIDERANDO o resultado das avaliações lavradas pela Comissão responsável para avaliar o desempenho do servidor para o cargo no 
qual fora nomeada, bem como o decurso de três anos de efetivo exercício;

RESOLVE:
Art. 1º. Declarar estável no serviço público municipal, a partir de outubro de 2022, os servidores públicos abaixo

LUCIANE STEFFENS Técnica em Enfermagem

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Saudades/SC, em 19 de outubro de 2022.

MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada nesta Secretaria em data supra.

MÁRCIO OTAIR HART
Secretário de Fazenda e Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022
Publicação Nº 4263332

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DD619A4F87D57A61DE46342CA4551A4220F303D8
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAUDADES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4008/2022
PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2022
O Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAMAE, do Município de Saudades, SC, a partir do Prefeito Municipal, leva ao conhecimento dos 
interessados que fará licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, DE CONSTRUÇÃO E FERRAMEN-
TAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAMAE.
Cadastro das Propostas: Das 08:00h do dia 21 de outubro de 2022 até às 8h do dia 08 de novembro de 2022.
Abertura da sessão pública: Às 8h do dia 08 de novembro de 2022.
Legislação: A presente licitação está legalmente vinculada à Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações vigentes, Lei 
Complementar nº 123/2002 e suas alterações e pelo Decreto Federal nº 1.024/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamentos de Compras e Licitações desta Municipalidade, sito a Rua Castro Alves, 
nº 279, Centro ou pelo telefone (0xx49) 3334-3600, e o edital consta na íntegra no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no qual os 
fornecedores deverão cadastrar as propostas e acompanhar a sessão pública, no site www.saudades.sc.gov.br.
Saudades, SC, 21 de outubro de 2022.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.saudades.sc.gov.br
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Schroeder

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 17/2022–FAS
Publicação Nº 4263617

 

MUNICPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro 
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC 
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br  -  site: http://www.schroeder.sc.gov.br 

 
Extrato de Contrato nº. 17/2022–FAS  
Dispensa de Licitação nº. 13/2022 –FAS - Processo nº. 23/2022-FAS  
 
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua 
Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder/SC. 
 
Contratada: ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM, inscrita no CNPJ sob o no 08.940.383.0001-90, 
estabelecida na Rua General Liberato Bottencourt nº. 1885, sala 1301, Bairro Canto, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina, CEP 88.070-800 
 
Objeto: Constitui o objeto do presente contrato Palestra aberta à população, sobre direitos das mulheres situação de violência; 
Capacitação voltada a profissionais da saúde, educação e assistência social, com vistas à proteção da mulher em situação de violação de 
direitos, a partir de discussões sobre aspetos conceituais, legais e organizativos do trabalho; Desenvolvimento de um projeto de atenção 
a mulheres em situação de violência, voltado a profissionais da assistência social, conforme segue: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE VALOR R$ 
UNITÁRIO  

VALOR R$ 
TOTAL  

1 

CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
• Construção de projeto de atenção a mulheres em situação de 
violências: triagem de 
participantes, temas abordados, número de encontros, parcerias 
importantes, produção 
de conteúdos midiáticos, elaboraão de relatórios e supervisão 
de casos práticos. ( Carga horária de 4 horas).                                                                         
PALESTRA ABERTA À POPULAÇÃO 
• Contexto social de produção de violências; 
• Diferentes formas de violência: características e definições; 
• Identificando os ciclos de violência; 
• Legislações importantes; 
• Sobre a rede de atenção a mulheres em situação de 
violência.(Carga horária de 2 horas)                          
CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO                                
•Contexto sociocultural de produção de violências; 
•Conceitos de violência; 
• Impactos da violência na saúde; 
• Identificação de sinais e sintomas de violência; 
• Critérios de avaliação de fatores de risco; 
• Discussões de casos práticos.                                                                                                                                                                                                 
•Principais normativas que regem a atenção à mulher em 
situação de violência; 
• Procedimentos de atenção na rede de proteção; 
• Boas práticas no atendimento, notificação, comunicação e 
encaminhamento; 
• Registro e compartilhamento de informações; 
• Discussões de casos práticos.                                                                                  
( Carga Horária de 8 Horas)  

1 Unidade 6.761,96 6.761,96 

TOTAL R$ 6.761,96 
 
Valor: R$ 6.761,96 (seis mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos)  
Data da Assinatura: 20/10/2022 Vigência: 31/12/2022   
 
Felipe Voigt 
Prefeito Municipal   
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NOTIFICAÇÃO Nº. 07/2022-SOSU/SE
Publicação Nº 4264033

NOTIFICAÇÃO Nº. 07/2022-SOSU/SE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Contrato nº. 95/2021 – PMS
Processo nº. 127/2021 - PMS - Concorrência nº. 01/2021 – PMS

Objeto: Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, ter-
raplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua Alberto Zanella Trecho Est. 09+2,00 a Est. 
95+15,47m, extensão de 1.733,47m e área total de 16.242,67m², e da Rua Amazonas, Est. OPP à Est. 7+1,85,00m, extensão de 141,85m 
e área total de 1.471,42m², compreendendo uma extensão total 1.875,32m e área total de 17.714,09m², conforme projeto, memorial des-
critivo, planilha de quantitativos e demais anexos, com recursos próprios, que fazem parte integrante deste Instrumento o convocatório.

Fica a empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, nº. 
1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000, NOTIFICADA do inadimplemento da Con-
trato Administrativo nº. 95/2021-PMS, firmado com o Município de Schroeder e TERMO ADITIVO Nº. A35/2022 – PMS, onde fica alterada 
a Cláusula Segunda “DO PRAZO DE ENTREGA E DO LOCAL” no item 2.2 e Cláusula Décima “DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA” 
no item 10.1.4 prorrogando o prazo de execução da obra até 03 de outubro de 2022, do contrato supramencionado e notificação com o 
prazo de 10 (dez) dias úteis para adimplir o contrato com a realização dos serviços para entrega final da obra, a qual seria até dia 19 de 
outubro de 2022.
Considerando o protocolo nº 5.062/2022, Parecer da Procuradoria nº 187/2022-PROJUR e Parecer nº 69/2022 do setor de fiscalização/
engenharia, prorroga-se por igual período prazo de 10 (dez) dias úteis para adimplir o contrato com a realização dos serviços para entrega 
final da obra, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
O prazo inicia-se a partir do imediato de sua publicação. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina.
Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,
Schroeder/SC, 19 de outubro de 2022.

Ivandra de Souza Felipe Voigt
Diretora de Infraestrutura Urbana Prefeito Municipal

À empresa,
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ sob o no 03.620.927/0001-12

TERMO ADITIVO Nº. A59/2022 – PMS
Publicação Nº 4263474

TERMO ADITIVO Nº. A59/2022 – PMS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 106/2022– PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço 
municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito 
Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: WOW EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 30.041.816/0001-24, estabelecida a rua André Corsino de 
Magalhães nº. 154, Bairro Vila Nova, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.259-012, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor Raphael Cavalcanti da Silva, inscrito no CPF sob o no 020.332.909-05.

Considerando o Contrato Administrativo nº.106/2022-PMS, celebrado em 15 de agosto de 2022, Modalidade Dispensa de Licitação nº. 
51/2022-PMS, Processo nº. 151/2022-PMS, tendo como objeto contratação de empresa especializada (com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos necessários, mais serviços preliminares, serviços complementares e limpeza) para execução de prolongamento de 
altura do muro existente e construção de lixeira na E. M. Sarita Beck Resende, extensão de muro a prolongar altura com alvenaria de veda-
ção 27,90m, extensão de muro a prolongar altura com fechamento em tela soldada revestida na cor verde 17,00m totalizando a extensão 
de 44,90m, área de lixeira a construir 2,53m², localizada na Rua 1304 – Dom Pedro, nº. 1034, bairro Rio Hern no Município de Schroeder/
SC, de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme consta na proposta vencedora que faz 
parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas 
e condições a enunciadas.

Considerando que se enquadra no artigo 65, § 1º. da Lei Federal nº 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para aditamento no valor de R$ 2.141,85 (dois mil centos e 
quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) com base nos valores apresentados no Parecer 60/2022 do Setor de Engenharia.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal, em comum acordo entre as partes, 
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CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica alterada a Cláusula Quarta “do valor do contrato” no item 4.1, aditando o valor de R$ 2.141,85 (dois mil centos e quarenta 
e um reais e oitenta e cinco centavos) passando a ser o valor do contrato inicial de R$ 71.685,05 (setenta e um mil seiscentos e oitenta e 
cinco reais e cinco centavos).

Cláusula 2ª – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 106/2022-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado 
no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente 
contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 20 de outubro de 2022.
CONTRATADA:

WOW EMPREENDIMENTOS LTDA
Raphael Cavalcanti da Silva
CPF no 020.332.909-05
CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Felipe Voigt
Prefeito Municipal
TESTEMUNHAS:
1ª ____________________________ 2ª ____________________________
Nome: Daniela Samulescki   Nome: Valquiria Heidorn Eing
CPF nº. 053.350.739-18    CPF nº. 690.419.039-68
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ATA TOMADA DE PREÇOS 44_2022-PMS (SEQUÊNCIA 01
Publicação Nº 4263267

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

 Número da ATA:     216/2022    (Sequência: 1)

TOMADA DE PREÇO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  44/2022 - TP

160/2022

26/09/2022

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

contratação de empresa especializada para execução  (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais
serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da rua: Rua
Alphons Maria Schmalz Trecho 02 (Da rua Independência até a rua 17 de Fevereiro) - 0PP à Estaca 03 + 8,32m com extensão de
68,32m e área de 820,14m², no Município de Schroeder/SC , de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de qua

A comissão reuniu-se para abertura da licitação, conforme determinado no edital.  Apresentaram envelopes de

habilitação e proposta comercial as empresas INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA. e

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. devidamente protocolados no horário e data determinado no edital.  E para

fornecer conhecimento do presente edital, o mesmo publicado em resumo no mural Público Municipal, no Diário

Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina (DOM/SC), no jornal de circulação regional - JDV, Diário Oficial do

Estado e disponibilizado na íntegra no site www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC.  Após rubricados os

envelopes, foram abertos os envelopes de habilitação das empresas INFRASUL - INFRAESTRUTURA E

EMPREENDIMENTOS LTDA. e PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. cujos documentos foram rubricados pela

presidente e membros da comissão e colocados à disposição dos presentes para exame e rubricação.   Constatando que

a empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. apresentou a documentação de acordo como exigido no edital,

resultando assim habilitada.  Constatando que a empresa INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS

LTDA. apresentou Certidão Simplificada com data superior a exigida no edital, sendo esta de 09 de setembro de 2022,

este documento é exigido no edital no item 8.1.12, sendo assim a empresa INFRASUL - INFRAESTRUTURA E

EMPREENDIMENTOS LTDA. não apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim inabilitada.

Não sendo renunciado ao direito de recurso pronunciado diretamente na sessão de abertura dos envelopes de

habilitação por todos os participantes, e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do

procedimento licitatório, abre-se então o prazo recursal conforme artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, não havendo

interposição de recurso, fica marcado para o dia 31 de outubro de 2022, às 08h para a continuação do certame com a

abertura das propostas comerciais, caso contrário será enviada ata com nova data.  Encerra-se a sessão e pede-se para

ser entregue cópia da ata às empresas participantes

 COMISSÃO:
Schroeder,  20  de  Outubro  de  2022

Ivandra de Souza

Valquiria Heidorn Eing

Marlene Neumann

Eloir José Wendt

Fernanda Carolina Zen Zuqueto

 Daniela Samulescki

Rafaela Susan Kienen

 - ........................................ - MEMBRO SUPLENTE

 - ........................................ - MEMBRO SUPLENTE

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - SECRETÁRIA
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ATA TOMADA DE PREÇOS 45_2022-PMS (SEQUÊNCIA 01
Publicação Nº 4264366

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

 Número da ATA:     217/2022    (Sequência: 1)

TOMADA DE PREÇO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  45/2022 - TP

161/2022

26/09/2022

Folha:  1/2

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

contratação de empresa especializada para Implantação dos sistemas preventivos contra incêndio, contemplando 2 novas escadas em
concreto armado (sistema de saída de emergência), sistema hidráulico preventivo - torre do reservatório (10000litros), sistema
preventivo por extintores, sistema de iluminação de emergência, sistema de sinalização de abandono, instalação de gás combustível na
cozinha (abrigo de gás no bloco ampliado), sistema de alarme e detecção de incêndio em toda a Escola Municipal S

A comissão reuniu-se para abertura da licitação, conforme determinado no edital.  Apresentaram envelopes de

habilitação e proposta comercial bem como os documentos para credenciamento as empresas PREVENTI

ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA. e ARTEPI INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. devidamente protocolados

no horário e data determinado no edital.  Apresentou envelopes de habilitação e proposta comercial a empresa

BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA. devidamente protocolados no horário e data determinado no edital.  E para

fornecer conhecimento do presente edital, o mesmo publicado em resumo no mural Público Municipal, no Diário

Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina (DOM/SC), no jornal de circulação regional - JDV, Diário Oficial do

Estado e disponibilizado na íntegra no site www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC.  Após rubricados os

envelopes e os documentos para credenciamento, constatou-se que os representantes das empresas PREVENTI

ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA. e ARTEPI INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. estão credenciados pois

atenderam as exigências do edital na fase de credenciamento.  Foram abertos os envelopes de habilitação das

empresas BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA, PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA. e ARTEPI

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. cujos documentos foram rubricados pela presidente e membros da comissão e

colocados à disposição dos presentes para exame e rubricação.   Constatando que as empresas BELLATOR OBRAS E

SERVIÇOS LTDA e ARTEPI INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. não atenderam ao disposto no edital no item 7.1

"Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem do ramo

pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital."  Sendo que a

empresa BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA  não tem atividade econômica pra instalação de preventivo e a

empresa ARTEPI INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA não tem atividade econômica pertinente a construção de escada

e torre de reservatórios, sendo assim as empresas BELLATOR OBRAS E SERVIÇOS LTDA e ARTEPI INSTALAÇÕES

INDUSTRIAIS LTDA. não apresentaram a documentação de acordo como exigido no edital, resultando assim

inabilitada.  Constatou-se que a empresa PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA. apresentou CND

Federal vencida em 13/10/2022, se tratando de empresa EPP e de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de

dezembro de 2006, no seu artigo 43 traz que "As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  § 2º A não-regularização da documentação, no prazo

previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.

81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação". Sendo assim caso a empresa PREVENTI

ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA seja declarada vencedora terá direito ao prazo estabelecido em lei.  Não

sendo renunciado ao direito de recurso pronunciado diretamente na sessão de abertura dos envelopes de habilitação

por todos os participantes, e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento

licitatório, abre-se então o prazo recursal conforme artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93.  Encerra-se a sessão e pede-

se para ser enviada cópia da ata às empresas participantes.
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DISPENSA 13/2022-PMS
Publicação Nº 4263602

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER         

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  13/2022 - DL

23/2022
20/10/2022

Folha:  1/2

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
R GENERAL LIBERATO BITTENCOURT,1885 - SA
FLORIANOPOLIS  -  SC
08.940.383/0001-90

Palestra aberta à população, sobre direitos das mulheres situação de violência; Capacitação voltada a profissionais da 
saúde, educação e assistência social, com vistas à proteção da mulher em situação de violação de direitos, a partir de 
discussões sobre aspetos conceituais, legais e organizativos do trabalho; Desenvolvimento de um projeto de atenção a 
mulheres em situação de violência, voltado a profissionais da assistência social.            

Inscrição Estadual:

Código: 10489

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

 JUSTIFICATIVA 

Realizar orientações voltadas à população sobre direitos das mulheres bem como a capacitação de profissionais
que atuam na rede de proteção às mulheres em situação de violência.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
1 "CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA

SOCIAL
• Construção de projeto de atenção a mulheres em situação de
violências: triagem de
participantes, temas abordados, número de encontros, parcerias
importantes, produção
de conteúdos midiáticos, elaboraão de relatórios e supervisão de
casos práticos. ( Carga horária de 4 horas).
PALESTRA ABERTA À POPULAÇÃO
• Contexto social de produção de violências;
• Diferentes formas de violência: características e definições;
• Identificando os ciclos de violência;
• Legislações importantes;
• Sobre a rede de atenção a mulheres em situação de
violência.(Carga horária de 2 horas)
CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
•Contexto sociocultural de produção de violências;
•Conceitos de violência;
• Impactos da violência na saúde;
• Identificação de sinais e sintomas de violência;
• Critérios de avaliação de fatores de risco;
• Discussões de casos práticos.
•Principais normativas que regem a atenção à mulher em situação
de violência;
• Procedimentos de atenção na rede de proteção;
• Boas práticas no atendimento, notificação, comunicação e
encaminhamento;
• Registro e compartilhamento de informações;
• Discussões de casos práticos.
( Carga Horária de 8 Horas) "

UN 6.761,96  6.761,96  1,00  
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Câmara muniCiPal

PORTARIA N. 053/2022
Publicação Nº 4263959

PORTARIA 053/2022

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art.1º Os pagamentos de subsídio aos vereadores e os pagamentos da remuneração aos servidores poderá ser realizada através de trans-
ferência bancária, mediante o desconto das taxas cobradas pela instituição bancária para o ato.

Parágrafo único. Para aderir ao método de pagamento online é necessário informar os dados bancários e assinar o termo de adesão junto 
ao Setor de Contabilidade da Câmara Municipal.

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

Schroeder, 30 de setembro de 2022.

Manoel Ednilson Burgardt
Presidente

Registrada e publicada nesta data.

Mariléia Hackbarth – Diretora Geral
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N 089/2022
Publicação Nº 4265818

 

�
��������
���������	���

��	���	�
��������������������������������������

�����

�"�������� ��������!� 

������

�������	
	��������

���
����� � ��������������

�������������������

�������������

�����

������	
����������


	�����

����������

�
	��������

�������

���
�
	���

��	
�
��

��	�	
�

�����

���
���	���������

��������
	��������
���

�#� ��!� ��"���!��	����� ������

�,)+1)**'����� �

������		�����	���

�����������������!������
������!������
�

�+.%-)��,��./$&0$*�

���������

��&)(,�

��

������������������

	
�����	��	�	���	��������

�����
�������������	�������

����

������"!�� � ��#��� ��������� ����#������!���
�����$��������!����������!�����#� !���������������	�������� ����������!���

��!�����	� �� ����� ��������� 	� �� � �� � � ���#� !� � �� !�� ���	� �� ��� �"�� ����  �� �������� �� ������� � ��� "���� ��

 ��#���	���������"��������������������#"�!���"����  �� ��������$�������"��� ��#�$

���������������

��������������
��������������

����	��	����

���������������������"!"�������������

�����
�����	�����

�� ��� �#����������!���	����� 

��������������������������������������������������������������������������������

����� �������� ������������� 	��� 
�����	������� 
����������

�

����������������������������������� ������������

 � 	���� ������������

�

�����������������	�����

 � ���
�� �������������



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2214

�


�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�

�
�
	
�

�
�
	
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
"
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
�
�
�
�
�
!
�
 

�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
	


	
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�


�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



	
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
	
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�


�


�
�
�
�


�
�


�
�


�
�
�


�
�
�
�
�
�
	
�


�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


	


�

�
�
�
�
�
�

�


�

�
�
�
�
�
�
�
�
!
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
	

�
�


�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
$
�
!
"
,
/
#
,
�
"
,
*
�
!
0
�
(
2
0
1
'
%
'
"
!
1
'
3
!
0
�
$
�
%
2
+
#
!
*
$
+
1
!
�
�
$
0
�
!
-
/
$
0
$
+
1
!
#
!
0
�
$
�
�
)
$
3
!
+
#
,
�
0
$
�
$
*
�
"
,
+
0
'
#
$
/
!
�
�
,
�
,
0
�
1
$
/
*
,
0
�
#
,
�
-
!
/
$
"
$
/
�


�
�
�
�



�
�
�
�
�
 
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
.
2
'
+
&
$
+
1
,
0
�
�
$
�
�
#
$
4
,
'
1
,
�
�
�
/
$
!
'
0
�
�
�
$
�
�
�
�
1
/
'
+
1
!

"
$
+
1
!
3
,
0
�



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2215

�
��������
���������	���

��	���	�
��������������������������������������

�����

����
	�
�������	����

�������

������������
����	����������������������������������������������

	�
	�����������


���
����

�

��� ���� �����

� ���!!��������!" �"�#��

� ���!!���������"�����

��"������ ���!!��

��������������������

���
���	����������

�������

����������

�	���������

��������������*�+#��&,������'%#++�'�����#�#,���'�����������������������&'�-+'���+��,*#�-#���+�)-��$"��+�'��'& �*#��+�(�$�

$�!#+$���'��%�.#!'*���+(��#�$%�&,��(�$����#��*����


��	����$,�*����+�('+,�*#'*�+����.#+,���'�(�*���*��'&�$-+#.'��/�*��'�(�$�

�'%#++�'�����#�#,����+��*�+'$.�

���������������������� -.$/$+0$�'"'0 ��,+$/0$/0$.*,/�

 ��.,"$//,�.��

!��'"'0 ��,�.��

"��,# )'# #$�

#�� 0 �,*,),& ��,�

$�� 0 # �#(1#'" ��,�

%��!($0,# �'"'0 ��,

&��,.+$"$#,.$/$�0$+/�$+"$#,.$/�

�
�	�		


��	�		���

�'/-$+/ #$�'"'0 ��,-��,*-. /$�$.2'�,/

	�����	�		

	�����	�		

�������	
��������
�
�����
�
��
�
�����

��
��	���� �

�������	���������

��	�����
����

��
�����
�����	�������������	�

�	������������������������������������������������������������������

�����������



���	����������������������������!$*'+��
	��	����

������������ �����!�������"������"��




������

	����


 	����

!&),+('(,����
����'(���.-.%,+���'(���
�

�

��������������������������������������������������������������������������

������#��!�������

� �!����"���������!!����������"����



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2216

Seara

Prefeitura

DECRETO Nº 2623
Publicação Nº 4263548

DECRETO N° 2623, de 20 de outubro de 2022

Prorroga Termo de Credenciamento nº 035/2018 para fornecimento de cascalho.

O Prefeito Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do inciso “VIII” da cláusula décima 
quarta, do Termo de Credenciamento n° 035/2018, Processo de Licitação n° 243/2018, Modalidade de Inexigibilidade n° 040/2018, de 22 
de outubro de 2018,
DECRETA

Art. 1° Fica prorrogado a partir de 22 de outubro de 2022, o Termo de Credenciamento 035/2018, oriundo do Processo de Licitação nº 
243/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 040/2018, de 22 de outubro de 2018, formalizado através do decreto nº 1530, de 25 de outubro 
de 2018, que credenciou o Sr. Jair Zandoná, para fornecimento de cascalho.

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

Seara-SC, 20 de outubro de 2022

EDEMILSON CANALE
Prefeito

Registra-se e Publica-se
Em, 20 de outubro de 2022

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

DECRETO Nº 2624
Publicação Nº 4263550

DECRETO N° 2624, de 20 de outubro de 2022

Prorroga Termo de Credenciamento nº 036/2018 para fornecimento de cascalho.

O Prefeito Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do inciso “VIII” da cláusula décima 
quarta, do Termo de Credenciamento n° 036/2018, Processo de Licitação n° 251/2018, Modalidade de Inexigibilidade n° 041/2018, de 30 
de outubro de 2018,
DECRETA

Art. 1° Fica prorrogado a partir de 30 de outubro de 2022, o Termo de Credenciamento 036/2018, oriundo do Processo de Licitação nº 
251/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 041/2018, de 30 de outubro de 2018, formalizado através do decreto nº 1534, de 31 de outubro 
de 2018, que credenciou o Sr. Fiorindo Canossa, para fornecimento de cascalho.

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

Seara-SC, 20 de outubro de 2022

EDEMILSON CANALE
Prefeito

Registra-se e Publica-se
Em, 20 de outubro de 2022

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 137/2022
Publicação Nº 4263299

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 137/2022
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018

MUNICÍPIO DE SEARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob o n° 83.024.505/0001-13, com sede na Avenida Anita 
Garibaldi, n° 371, Centro, Município de Seara/SC – CEP 89.770-000; representado pelo Chefe do Poder Executivo, CONVOCA o candidato 
aprovado no Concurso Público n° 001/2018, conforme relação abaixo, com vistas à nomeação e posse do respectivo cargo de provimento 
efetivo, para apresentar a documentação exigida para a nomeação, em até 30 (trinta) dias, com fundamento nos termos do Edital (itens 9.1 
a 9.7 e seus respectivos subitens) ou, não havendo interesse, apresentar sua carta de desistência, sendo que a ausência de manifestação 
do convocado dentro do prazo indicado é entendida como renúncia tácita.
CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 40H
Nº INSC CANDIDATO POSIÇÃO
1304017 Camila Bedin 7º

A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da expedição deste ato convocatório, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a reque-
rimento do interessado. Será tornado sem efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo legalmente previsto.
As informações sobre a documentação necessária para a posse e demais atos deverão ser buscadas perante o Departamento de Recursos 
Humanos, com endereço na Avenida Anita Garibaldi, 371, Centro, Seara/SC – CEP 89770-000, telefone (49) 34528313, no horário das 08:00 
às 11:30 e das 13:00 às 17h30, de segunda a sexta-feira.
Seara - SC, 19 de outubro de 2022.

EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 19 de outubro de 2022.

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 138/2022
Publicação Nº 4263302

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 138/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 125/2021
MUNICÍPIO DE SEARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob o n° 83.024.505/0001-13, com sede na Avenida Anita 
Garibaldi, n° 371, Centro, Município de Seara/SC – CEP 89.770-000; representado pelo Chefe do Poder Executivo, CONVOCA o candidato 
aprovado no Processo Seletivo nº 125/2021, conforme relação abaixo, com vistas à contratação do respectivo cargo em caráter temporário, 
para apresentar a documentação exigida para a contratação, em até 03 (três) dias, com fundamento nos termos do Edital (item 9 – da 
contratação, e seus respectivos subitens) ou, não havendo interesse, apresentar sua carta de desistência, sendo que a ausência de mani-
festação do convocado dentro do prazo indicado é entendida como renúncia tácita.
CARGO: SERVENTE INTERNO – 40H
Nº INSC CANDIDATO POSIÇÃO

2104874 Rosane Lauterio 23º

Prazo de Contrato: Para substituir titular legalmente afastada.

O candidato que não assumir no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao desta convocação, automati-
camente será desclassificado, sendo chamado o próximo candidato da lista, salvo pedido de prorrogação do prazo devidamente justificado, 
que deve ser requerido ao Secretário Municipal da Assistência Social. Mediante o interesse público poderá ser deferido ou indeferido o 
requerimento de prorrogação de prazo.

As informações sobre a documentação necessária para a contratação e demais atos deverão ser buscadas perante o Departamento de Re-
cursos Humanos, com endereço na Avenida Anita Garibaldi, 371, Centro, Seara/SC – CEP 89770-000, telefone (49) 3452-8313, no horário 
das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17h30, de segunda a sexta-feira.
Seara - SC, 20 de outubro de 2022.

EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 20 de outubro de 2022.

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração
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PORTARIA Nº 623/2022
Publicação Nº 4263754

Portaria nº. 623, de 20 de outubro de 2022.
Concede férias á servidora pública.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos temos do artigo 129 da Lei Com-
plementar nº. 18/2003, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Seara e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública abaixo, 10 (dez) dias de férias, com gozo no seguinte período:

Servidores
Período Aquisitivo Período De Gozo
Início Final Início Final

Fabiane Soave 05/12/2018 04/12/2019 20/10/2022 29/10/2022

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Seara - SC, 20 de outubro de 2022.

EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 20 de outubro de 2022.

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

PROCESSO LICITATÓRIO 282/2022
Publicação Nº 4264616

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BB8DF234CAA9FE6EFBD03919E553A3FF52A991D1
Processo Licitatório nº 282/2022.
Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2022 – Registro de Preços.

O Município de Seara, SC, torna público e para o conhecimento de todos os interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico – Registro de Preços para aquisição de livros destinados as escolas da rede municipal de ensino de Seara, por meio de recursos 
próprios e recursos vinculados oriundos da portaria scc 14455/2021, conforme especificações detalhadas e constantes no Edital e Termo de 
Referência. A abertura da disputa ocorrerá às 08h30min do dia 03/11/2022 e será realizado no Portal de Compras Públicas através do site 
“portaldecompraspublicas.com.br” O edital e seus anexos estarão disponíveis nos sites “seara.atende.net” e “portaldecompraspublicas.com.
br” e demais informações poderão ser obtidas pelos e-mails “compras04@seara.sc.gov.br” e “licitacao@seara.sc.gov.br”.

Seara, SC, 20 de outubro de 2022.

Edemilson Canale
Prefeito de Seara
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Serra Alta

Prefeitura

DECRETO Nº 215/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264511

DECRETO Nº 215/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE A ESCALA DE FÉRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NEI ZANCHETT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas no art. 
40 da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal n° 498/2001,

DECRETA:
Art. 1º. Fica concedido férias ao Servidor Público Municipal, ocupante do cargo efetivo de Odontólogo, Sr. NEI ZANCHETT, conforme descrito 
abaixo:

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE FÉRIAS DIAS
01/01/2021 A 31/12/2021 08/11/2022 A 17/11/2022 10 DIAS
01/01/2021 A 31/12/2021 07/12/2022 A 16/12/2022 10 DIAS

 Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º 
da Lei Municipal nº 958/2013, revogando às demais disposições em contrário.

Serra Alta/SC, 19 de outubro de 2022.

RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário de Administração

DECRETO Nº 216/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264515

DECRETO Nº 216/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 
nº. 1.233/2022, de 20 de outubro de 2022
DECRETA

Art. 1º - Fica aberto, no Órgão e Unidade Orçamentária, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil 
reais) no programa e verba abaixo discriminada e constante dos anexos da Lei Municipal nº 1.190/2021 de 24/11/2021.

Órgão: 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e DES. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 4 – Fundo Municipal da Indústria e Comércio
Ação: 1.002 – Programa de Incentivo a Indústria - PROINDUS
Natureza da Despesa: 3.4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Vínculo: 01890050 – Alienações de Bens destinados a Outros Programas
Valor R$ ...........................................................................................  R$ 50.000,00

Órgão: 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 1 – Departamento de Educação
Ação: 2.500 – Manutenção do Ensino Fundamental
Natureza da Despesa: 3.4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Vínculo: 0 03360010 Salário-Educação
Valor R$ ..........................................................................................  R$ 40.000,00

Órgão: 11 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 3 – Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.919 – Manutenção Programas Mantidos pelos Recursos do FNAS e Estado
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Natureza da Despesa: 3.33.90.0000 – Aplicações Diretas
Vínculo: 01651065 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado
Valor R$ ............................................................................................  R$ 60.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO ...........................................................R$ 150.000,00

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito adicional suplementar, de que trata o artigo anterior são provenientes do Superávit Financeiro 
apurado no Balanço Patrimonial do Exercício 2021, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) relativos a Transferências do Salário-Edu-
cação e; relativos ao provável Excesso de Arrecadação verificado no corrente Exercício, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), 
proveniente de Transferências do FEAS Estado e Receita de Alienação de Bens, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº 958/2013 de 22 de maio 
de 2013, revogando-se as demais disposições em contrário.

Serra Alta, 20 de outubro de 2022.

RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário de Administração

CLAIR F. ANDREIS
Contadora CRC/SC 23.683/0-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 056/2022
Publicação Nº 4264524

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 056/2022

RAFAEL MARIN Prefeito Municipal de Serra Alta Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital do 
Processo Seletivo Simplificado Nº 004/2022.

DETERMINA

I – CONVOCAR os candidatos (as) a seguir relacionados (as) aprovados no referido Processo Seletivo, seguindo a ordem de classificação, 
para comparecer na Prefeitura Municipal de Serra Alta/SC, no Departamento de Recursos Humanos situado na Av. Dom Pedro II, nº 830, 
Bairro Centro, até o dia 08/11/2022 para preenchimento da vaga

OPERADOR DE MÁQUINAS
1- FERMINO DE CAMPOS JUNIOR
2- ADRIANO DAY
3- ITAMAR LUIZ FERREIRA
4- DOUGLAS MATEUS BORGARO

II – DETERMINA que os candidatos convocados apresentem cópia da documentação abaixo, acompanhada dos originais para conferência, 
quando couber:
OBS : as copías deverão ser feitas separadamente por folha,(ex: Identidade frente e verso em uma folha, titudo de eleitor em outra folha).

• 01 Foto 3x4 (atual);
• Carteira de Identidade;
• Comprovante de Vacinação COVID-19;
• CPF;
• Título de eleitor;
• Quitação com as obrigações eleitorais;
• Certidão de Nascimento ou Casamento;
• Registro de Nascimento dos filhos até 21 anos de idade;
• Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos filhos;
• Histórico Escolar;
• Diploma e registro no respectivo órgão fiscalizador da Profissão.
• Carteira nacional de Habilitação.
• Quitação com as obrigações militares, quando for o caso;
• Declaração de que não estará acumulando cargos públicos, na forma disposta nos incisos XVI e XVII do Art. 37 da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil de 1988;
• Em caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos, na forma disposta nas alíneas “a”, “b” e “c” do 
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inciso XVI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, informar o cargo, remuneração, órgão ao qual pertence e 
carga horária;
• Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, processo disciplinar/penalidades disciplinares;
• PIS/PASEP;
• Laudo de inspeção de saúde, procedida por órgão médico oficial;
• Comprovante de residência (atualizado);
• Declaração de Bens Completa;
• Conta corrente do Banco do Banco do Brasil S/A.
• Comprovante de impressão da Consulta à Qualificação Cadastral – CQC –
e-Social, sem divergências, que poderá ser obtido no endereço eletrônico do Governo Federal http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/
pages/index.xhtml

Obs.: Fica a pessoa obrigada a trazer os documentos devidamente xerocados.

III - HORÁRIO DE CHAMAMENTO

Comunicamos aos interessados no Processo Seletivo Simplificado Nº 004/2022, que o não comparecimento no prazo previsto, implicará na 
desclassificação automática, sendo que tais medidas se fazem necessárias frente à necessidade do atendimento profissional junto ao setor 
competente.

Serra Alta/SC, 20 de outubro de 2022.

RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1233, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264523

LEI MUNICIPAL Nº 1233, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 
nº. 1.190/2021 de 24/11/2021, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura no Órgão e Unidade Orçamentária, de Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) no programa e verba abaixo discriminada e constante dos anexos da 
Lei Municipal nº 1.190/2021 de 24/11/2021.

Órgão: 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e DES. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 4 – Fundo Municipal da Indústria e Comércio
Ação: 1.002 – Programa de Incentivo a Indústria - PROINDUS
Natureza da Despesa: 3.4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Vínculo: 01890050 – Alienações de Bens destinados a Outros Programas
Valor R$ ...........................................................................................  R$ 50.000,00

Órgão: 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 1 – Departamento de Educação
Ação: 2.500 – Manutenção do Ensino Fundamental
Natureza da Despesa: 3.4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Vínculo: 0 03360010 Salário-Educação
Valor R$ ..........................................................................................  R$ 40.000,00

Órgão: 11 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 3 – Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.919 – Manutenção Programas Mantidos pelos Recursos do FNAS e Estado
Natureza da Despesa: 3.33.90.0000 – Aplicações Diretas
Vínculo: 01651065 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado
Valor R$ ............................................................................................  R$ 60.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO ...........................................................R$ 150.000,00
Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito adicional suplementar, de que trata o artigo anterior são provenientes do Superávit Financeiro 
apurado no Balanço Patrimonial do Exercício 2021, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) relativos a Transferências do Salário-Edu-
cação e; relativos ao provável Excesso de Arrecadação verificado no corrente Exercício, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), 
proveniente de Transferências do FEAS Estado e Receita de Alienação de Bens, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Art. 3º - Este Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
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Lei Municipal nº 958/2013 de 22 de maio de 2013, revogando-se as demais disposições em contrário.

Serra Alta, 20 de outubro de 2022.

RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário de Administração

CLAIR F. ANDREIS
Contadora CRC/SC 23.683/0-4

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2021
Publicação Nº 4263466

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8C7132CB3F24650C56DBB01C50699B53BFC25DD2
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº058/2021

TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 834,30M², 
NO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA – SC, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SERRA ALTA E A EMPRESA MM MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SERRA ALTA, Estado de Santa Catarina, com endereço na(o) Av. Dom Pedro, nº830, centro, inscrito no 
CGC/MF sob o nº 80.622.319/0001-98, neste ato representada por seu PREFEITO MUNICIPAL Senhor RAFAEL MARIN, portador do CPF nº 
006.201.999-62 e RG 3.668.373 SSP/SC.

CONTRATADO: Empresa MM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na(o) Av. Dom Pedro II, nº294, casa, Centro, Cidade de Serra 
Alta, SC, inscrita no CGC/MF sob o nº 01.674.325/0001-12 neste ato representada por seu representante legal Senhor EDEMAR MARTINI 
portador do CPF Nº 607.141.589-68 e RG Nº 2.544.236.

Os CONTRATANTES têm entre si justos e avençados, e celebram o presente Termo Aditivo em decorrência do Processo de Licitação Nº 
055/2021, TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 055/2021, homologado em 21/12/2021, mediante sujeição 
mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláu-
sulas contratuais a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Aditamento Contratual tem por objeto:

1.1 Alterar a “Cláusula Terceira - Dos Prazos De Execução e Vigência item 3.1” relativo ao contrato n°058/2021, com fundamentação legal 
no artigo 65 da Lei de Licitações nº 8.666/93, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA”

“3.1- O prazo de execução da obra DE CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 834,30M², A SER CONSTRUIDO NA ÁREA 
INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA – SC, LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA SC 160, fica aditivado passando a ter vigência 
de 21/10/2022 á 30/11/2022, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo Contratual, desde que seja acordado entre as partes através 
de declaração por escrito com antecedência mínima de 10 dias antes do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas 
Leis Nº. 8.666/93 e 8.883/94.”

CLÁUSULA SEGUNDA– DA PUBLICAÇÃO

2.0. A publicação resumida deste instrumento será efetivada pela CONTRATANTE conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 
8.666/93, no Diário Oficial dos Municípios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.0 Os demais Itens e Cláusulas do Contrato Administrativo que a este deu causa, ficam ratificados permanecendo inalterados em sua ínte-
gra, e com plena eficácia, e do qual o presente termo aditivo passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam 
um único efeito de direito.

3.1 E, por assim estarem justos e acertados, passam a assinar o presente Aditivo ao Contrato Administrativo nº058/2021, elaborado em 
três vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, na presença de duas testemunhas, também signatárias deste 
instrumento.
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SERRA ALTA SC, 20 de outubro de 2022.

RAFAEL MARIN
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

EDEMAR MARTINI
MM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratada

Analisado e Aprovado pelo Departamento Jurídico

MAURÍCIO LEONIR SONDA
Advogado
OAB/SC 54.175

Testemunhas:

MARCONDES LEONARDO MULLER  ÉDNA PAULA MAGRIN
CPF: 053.864.149-50    CPF: 085.151.989-08
Sec. de Administração    Técnico em Contratos e Convênios
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Siderópolis

Prefeitura

4-72/2018
Publicação Nº 4264482

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMS N° 72/2018

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMS Nº. 72/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SIDERÓPOLIS E A EMPRESA 
ELIAS MARTINS.

Pelo presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, com sede à Rua Presidente Dutra, nº. 01, nesta cidade, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 82.929.407/0001, representado neste ato por ANGELO FRANQUI SALVARO, ora denominado LOCATÁRIO, e ELIAS MARTINS, CPF 
nº 377.245.769-04, ora denominado LOCADOR, com endereço na Rua João Olivo, 93, Centro, Siderópolis/SC, resolvem entre si e na melhor 
forma de direito, ADITIVAR o Contrato de PMS 61/2018, para fazer constar as seguintes alterações:
Cláusula Primeira – Do Objeto
1.1 Locação de sala térrea comercial, com área de aproximadamente, localizada na Rua Melvin Jones no Edifício Dom Orione, Centro, Si-
derópolis, cuja finalidade é instalação da base do Corpo de Bombeiros Municipal.
1.2 Cláusula Segunda – Do Prazo
2. Nos termos do art.57 da lei n°8.666/93, o presente termo, resolve aditar a vigência do contrato até 20/10/2022.
Cláusula Terceira – Do Valor
3.1 Do contrato ora aditivado fica acrescido o valor de R$ 18.411,48 (dezoito mil quatrocentos e onze reais e quarenta e oito centavos), 
reajustados conforme o IGP-M (FGV).
Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária:
4.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Desp. 17 - Manutenção dos Recursos de Convênio com o Corpo de Bombeiros - 02.003.06.182.0002.2042.3.3.90.00.00 / 0.1.00.5000 - Re-
cursos Ordinários

Cláusula Quinta – Das Demais Cláusulas
5.1. As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
5.2. E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutu-
amente.

Siderópolis, 20 de outubro de 2022.
ANGELO FRANQUI SALVARO ELIAS MARTINS
PREFEITO LOCADOR
LOCATÁRIO
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Sombrio

Prefeitura

ANULAÇÃO PROCESSO 121/2022
Publicação Nº 4263514

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F7EE8FF2C2EA3A1E3FB9B36CA192E3CCE48F850C
ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE SOMBRIO – AVISO DE ANULAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO (S.R.P) Nº 121/2022 - Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, para aquisição de 
equipamentos de sinalização viária para o Setor de Trânsito do município de Sombrio/SC, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/06 e demais legislações 
complementares. Justificativa: A anulação decorre da ausência de publicidade da publicação no Diário Oficial do Município, consistindo as-
sim como nulidade absoluta. Prazo: Concede-se o prazo de 5 dias úteis para recurso administrativo, nos termos do art. 109, I, c, da Lei nº 
8.666/93. Maiores informações no Setor de Licitações na Prefeitura Municipal, sito a Av. Nereu Ramos, nº 31, Centro, Sombrio/SC, no horá-
rio das 08h00 às 11h30min, e das 13h30min às 17h30min, pelo e-mail: licita.sombrio@gmail.com ou pelo Fone (48) 3533-5225. Sombrio/
SC, 20 de outubro de 2022. Gislane Dias da Cunha – Prefeita Municipal

ANULAÇÃO PROCESSO 146/2022
Publicação Nº 4263538

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9EC4DEA5E865259A6C96D4303AD579FDCCA9507B
ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE SOMBRIO – AVISO DE ANULAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO (S.R.P) Nº 146/2022 - Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais e serviços de comunicação visual 
como faixas, banners, lonas e outros, conforme Termo de Referência, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos 
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/06 e demais legislações complementares. Justificativa: A anulação 
decorre da ausência de publicidade da publicação no Diário Oficial do Município, consistindo assim como nulidade absoluta. Prazo: Conce-
de-se o prazo de 5 dias úteis para recurso administrativo, nos termos do art. 109, I, c, da Lei nº 8.666/93. Maiores informações no Setor de 
Licitações na Prefeitura Municipal, sito a Av. Nereu Ramos, nº 31, Centro, Sombrio/SC, no horário das 08h00 às 11h30min, e das 13h30min 
às 17h30min, pelo e-mail: licita.sombrio@gmail.com ou pelo Fone (48) 3533-5225. Sombrio/SC, 20 de outubro de 2022. Gislane Dias da 
Cunha – Prefeita Municipal

PUBLICAÇÃO P.E. 165/2022 - SRP
Publicação Nº 4264114

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B992F5C959792FBF3218528667284BB36069CDCA
ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE SOMBRIO PROCESSO LICITAÓRIO Nº 165/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022 –. 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, para aquisição de equipamentos de sinalização viária para 
o Setor de Trânsito do município de Sombrio/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Da Entrega e Abertura dos propostas: As propostas deverão ser realizadas até às 09h00min do dia 04 de novembro de 2022, com início 
do credenciamento e abertura marcada para às 09h00min do dia 04 de novembro de 2022. Maiores informações no Setor de Licitações na 
Prefeitura Municipal, sito a Av. Nereu Ramos, nº 31, Centro, Sombrio/SC, no horário das 08h00 às 11h30min, e das 13h30min às 17h30min, 
pelo e-mail: licita.sombrio@gmail.com ou pelo Fone (48) 3533-5225. Sombrio/SC, 20 de outubro de 2022. Gislane Dias da Cunha – Prefeita 
Municipal

PUBLICAÇÃO P.E. 166/2022 - SRP
Publicação Nº 4264177

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C6659A061BF7CDF30933908CA1624BFB5CAC622C
ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE SOMBRIO PROCESSO LICITAÓRIO Nº 166/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022 –. 
Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais e serviços de comunicação visual como faixas, banners, lonas e outros, 
conforme Termo de Referência, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Da Entrega e Abertura dos propostas: As 
propostas deverão ser realizadas até às 16h00min do dia 04 de novembro de 2022, com início do credenciamento e abertura marcada para 
às 16h00min do dia 04 de novembro de 2022. Maiores informações no Setor de Licitações na Prefeitura Municipal, sito a Av. Nereu Ramos, 
nº 31, Centro, Sombrio/SC, no horário das 08h00 às 11h30min, e das 13h30min às 17h30min, pelo e-mail: licita.sombrio@gmail.com ou 
pelo Fone (48) 3533-5225. Sombrio/SC, 20 de outubro de 2022. Gislane Dias da Cunha – Prefeita Municipal



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2226

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 127/2022
Publicação Nº 4263484

 

MUNICIPIO DE SOMBRIO 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2022 
OBJETO: A presente Ata tem por objetivo o registro de preços para a eventual aquisição de materiais 
elétricos destinados a manutenção dos prédios públicos municipais de Sombrio/SC, conforme demanda, 
obedecidas as especificações mínimas constantes no Termo de Referência, bem como as demais condições 
constantes no Edital e demais Anexos, do Edital de Pregão Eletrônico nº 149/2022, que faz parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
Detentor da Ata: KLUX COMERCIO E ENGENHARIA EIRLEI ME      
VIGÊNCIA: 1 (um) ano a contar de sua assinatura 
VALOR: R$ 427.007,66 
Processo Licitatório nº 149/2022 – Pregão Eletrônico 
Sombrio/SC, 18 de outubro de 2022 
Gislane Dias da Cunha   
Prefeita Municipal  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2022
Publicação Nº 4263488

 

MUNICIPIO DE SOMBRIO 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2022 
OBJETO: A presente Ata tem por objetivo o registro de preços para a eventual aquisição de materiais 
elétricos destinados a manutenção dos prédios públicos municipais de Sombrio/SC, conforme demanda, 
obedecidas as especificações mínimas constantes no Termo de Referência, bem como as demais condições 
constantes no Edital e demais Anexos, do Edital de Pregão Eletrônico nº 149/2022, que faz parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
Detentor da Ata: F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA       
VIGÊNCIA: 1 (um) ano a contar de sua assinatura 
VALOR: R$ 75.613,24 
Processo Licitatório nº 149/2022 – Pregão Eletrônico 
Sombrio/SC, 18 de outubro de 2022 
Gislane Dias da Cunha   
Prefeita Municipal  
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 129/2022
Publicação Nº 4263490

 

MUNICIPIO DE SOMBRIO 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2022 
OBJETO: A presente Ata tem por objetivo o registro de preços para a eventual aquisição de materiais 
elétricos destinados a manutenção dos prédios públicos municipais de Sombrio/SC, conforme demanda, 
obedecidas as especificações mínimas constantes no Termo de Referência, bem como as demais condições 
constantes no Edital e demais Anexos, do Edital de Pregão Eletrônico nº 149/2022, que faz parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
Detentor da Ata: MDS SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI        
VIGÊNCIA: 1 (um) ano a contar de sua assinatura 
VALOR: R$ 22.152,70 
Processo Licitatório nº 149/2022 – Pregão Eletrônico 
Sombrio/SC, 18 de outubro de 2022 
Gislane Dias da Cunha   
Prefeita Municipal  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 130/2022
Publicação Nº 4263927

 

MUNICIPIO DE SOMBRIO 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2022 
OBJETO: A presente Ata tem por objetivo o registro de preços para a eventual aquisição de kits de jogos 
pedagógicos personalizados, direcionados as atividades educacionais da rede municipal de ensino do 
Município de Sombrio/SC, conforme demanda, obedecidas as especificações mínimas constantes no Termo 
de Referência, bem como as demais condições constantes no Edital e demais Anexos, do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 144/2022, que faz parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição 
Detentor da Ata: GLOBAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA   
VIGÊNCIA: 1 (um) ano a contar de sua assinatura 
VALOR: R$ 349.990,00 
Processo Licitatório nº 144/2022 – Pregão Eletrônico 
Sombrio/SC, 19 de outubro de 2022 
Gislane Dias da Cunha   
Prefeita Municipal  
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CONTRATO 97/2022
Publicação Nº 4264120

 

CONTRATO N. º 97/2022/PREF. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO/SC 
CONTRATADO: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA 
DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato o serviço especializado na implantação, 
gerenciamento, publicação, consolidação, compilação e versionamento dos Atos Oficiais do Município, 
também das leis estaduais do respectivo estado, integrando, no sistema de busca, as leis da cidade e do 
estado em um único ambiente de pesquisa, por meio de plataforma devidamente certificada com registro 
de programa de computador expedido pelo INPI. 
DO VALOR: R$ 8.870,80 (Oito mil, oitocentos e setenta reais e oitenta centavos) 
DA VIGÊNCIA: 05/10/2022 a 05/10/2023. 
Data da assinatura: 20/10/2022. 
 

PUBLICAÇÃO EDITAL P.E (S.R.P) 161/2022
Publicação Nº 4264277

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E71CE63D8837A01DFB230D0638F40F8FEF3B06A6

 

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE SOMBRIO 
– AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
161/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (S.R.P) Nº 161/2022 - 
Objeto: O objeto da presente licitação é eventual prestação de serviços 
de recapagem de pneus dos veículos da frota do Município de 
Sombrio/SC, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Base Legal: Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/06 e demais legislações 
complementares. Da Entrega e Abertura das propostas: As 
propostas deverão ser realizadas até às 09h00min do dia 04 de 
novembro de 2022, com início do credenciamento e abertura marcada 
para às 09h00min do dia 04 de novembro de 2022. Maiores 
informações no Setor de Licitações na Prefeitura Municipal, sito a Av. 
Nereu Ramos, nº 31, Centro, Sombrio/SC, no horário das 08h00 às 
11h30min, e das 13h30min às 17h30min, pelo e-mail: 
licita.sombrio@gmail.com ou pelo Fone (48) 3533-5225. Sombrio/SC, 
20 de outubro de 2022. Gislane Dias da Cunha – Prefeita Municipal 
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Sul Brasil

Prefeitura

DECRETO Nº 266.2022 DESMEMBRAMENTO LOTE 08 QUADRA 04
Publicação Nº 4264417

DECRETO N° 266/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
AUTORIZA O DESDOBRO COMO FORMA PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 9.084 DO ORI DA COMARCA 
DE PINHALZINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUL BRASIL, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e em conformidade com a lei Municipal 
n° 741 de 05 de maio de 2010, de que dispõe a Lei Municipal nº 668, de 29 de setembro de 2008,

DECRETA

Art.1°. Fica pelo presente Decreto autorizado o DESMEMBRAMENTO DO LOTE URBANO N°08 DA QUADRA 04, CENTRO, conforme aprova-
ção do setor de engenharia, DECLARAÇÃO, MEMORIAL descrito, Mapa e ART, anexos, resultando a área conforme descrição abaixo;

SITUAÇÃO ATUAL:
Matrícula nº 9.084 ORI de Pinhalzinho – SC.
Lote Urbano nº 08, quadra n° 04, com área de 2.900,00m² (dois mil e novecentos metros quadrados) com uma casa residencial de alvenaria 
com área construída de 90m², coberta com telha de barro, situado na Rua Presidente Juscelino, Sul Brasil – SC. Pertencente a Nelson Höhn, 
portador do CPF/MF nº 182.572.919-00 e Arnilia Maria Höhn, portadora do CPF/MF nº 024.028.179-92

Confrontando-se ao:

NOROESTE: em dois segmentos, sendo um com o Lote Urbano nº07, na extensão de 67,00m (sessenta e sete metros) e outro com o Lote 
Urbano nº 07-A na extensão de 30,00m (trinta metros);
SULESTE: com Parte do Lote Urbano nº09, na extensão de 97,00m (noventa e sete metros);
SUDOESTE: com a Rua Presidente Juscelino, na extensão de 30,00m (trinta metros);
NORDESTE: com parte do mesmo Lote Urbano nº08, na extensão de 30,00m (trinta metros);

SITUAÇÃO PROPOSTA 01 – RETIFICAÇÃO:
Matrícula nº 9.084 ORI de Pinhalzinho – SC.
Lote Urbano nº 08, quadra n° 04, com área de 2.910,00m² (dois mil e novecentos e dez metros quadrados) com uma casa residencial de 
alvenaria com área construída de 90m², coberta com telha de barro, situado na Rua Presidente Juscelino, Sul Brasil – S, pertencente a 
Nelson Höhn, portador do CPF/MF nº 182.572.919-00 e Arnilia Maria Höhn, portadora do CPF/MF nº 024.028.179-92

Confrontando-se ao:

NOROESTE: em dois segmentos, sendo um com o Lote Urbano nº07, na extensão de 67,00m (sessenta e sete metros) e outro com o Lote 
Urbano nº 07-A na extensão de 30,00m (trinta metros);
SULESTE: com Parte do Lote Urbano nº09, na extensão de 97,00m (noventa e sete metros);
SUDOESTE: com a Rua Presidente Juscelino, na extensão de 30,00m (trinta metros);
NORDESTE: com parte do mesmo Lote Urbano nº08, na extensão de 30,00m (trinta metros);

SITUAÇÃO PROPOSTA 02 – ÁREA REMANESCENTE:
Parte do Lote Urbano nº 08, quadra n° 04, com área de 1900m² (mil e novecentos metros quadrados) com uma casa residencial de alve-
naria com área construída de 90m², coberta com telha de barro, situado na Rua Presidente Juscelino, Sul Brasil – SC. Pertencente a Nelson 
Höhn, portador do CPF/MF nº 182.572.919-00 e Arnilia Maria Höhn, portadora do CPF/MF nº 024.028.179-92

Confrontando-se ao:

NOROESTE: com Parte do Lote nº08-A, Matrícula nº 9.084 do ORI de Pinhalzinho/SC, na extensão de 76,00m (setenta e seis metros);

SULESTE: com Parte do Lote Urbano nº 09, Matrícula nº 9.086 do ORI de Pinhalzinho/SC, na extensão de 76,00m (setenta e seis metros);

SUDOESTE: com a Rua Presidente Juscelino, na extensão de 25,00m (vinte e cinco metros);

NORDESTE: com Parte do Lote Urbano nº08-A, Matrícula nº 9.084 do ORI de Pinhalzinho – SC, na extensão de 25,00m (vinte e cinco me-
tros);

SITUAÇÃO PROPOSTA 02- DESMEMBRAMENTO
Matricula n" 9.084 ORI de Pinhalzinho-SC. Lote Urbano n" 08-A, quadra 04, com área de 1.010,00m² (um mil e dez metros quadrados), sem 
edificações, situado na Rua Presidente Juscelino, Sul Brasil - SC. Tendo como proprietários: Olides Domingos Anzilieiro CPF: 665.282 169-91 
e Rosemar Ostroswsk Anzilieiro CPF. 021 339.819-26.
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Confrontando-se ao:

NOROESTE: com parte do Lote Urbano nº 07, Matricula nº 5.103 do ORI de Modelo/SC na extensão de 67,00m (sessenta e sete metros) e 
com o Lote Urbano nº 07-A, matrícula nº4.126 do ORI de Modelo/SC na extensão de 30,00 (trinta metros);

SULESTE: com Parte do Lote Urbano n° 09, Matricula nº 9.086 do ORI Pinhalzinho/SC, na extensão de 21,00m (vinte e um metros);

SUDOESTE: com o Lote Urbano nº 08, matrícula nº 9.084 do ORI de Pinhalzinho/SC, na extensão de 25,00m (vinte e cinco metros) e com 
a Rua Presidente Juscelino, na extensão de 5,00m (cinco metros);

NORDESTE: com Parte do Mesmo Lote Urbano nº 08, Matricula nº 9.086 do ORI Pinhalzinho/SC, na extensão de 30,00m (trinta metros);

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril 
de 2015, Diário Oficial dos Municípios.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº198/2022 de 21 de Julho de 2022.

Gabinete de Prefeito Municipal de Sul Brasil, aos 20 de outubro de 2022

MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA

ADILTON PIETRO BIASI
Diretor de Administração

LEI MUNICIPAL Nº 1379/2022
Publicação Nº 4264716

LEI MUNICIPAL N° 1.379/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
"DISPÕE SOBRE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS, PROFESSORES E AMIGOS CASA FAMILIAR RURAL, DE MODELO 
SC, ATRAVÉS DE PARCERIA, DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 13.019/2014, SUAS ALTERAÇÕES E REGULAMENTAÇÕES, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, 
faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar termo de colaboração, termo de fomento e ou acordo de cooperação, estabe-
lecer parceria nos termos da Lei Federal 13.019/2014, e ou, efetuar a transferência de recursos financeiros, de conformidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica Municipal, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentaria, para repasse de recursos financeiros à ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS, PROFESSORES E AMIGOS CASA FAMILIAR RURAL, Organização da Sociedade Civil de caráter familiar educacional, pessoa jurídica 
de direito privado, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.906.526/0001-38, com sede na Linha Salete, no Mu-
nicípio de Modelo - SC, nos termos da presente Lei.

Art. 2º. O valor financeiro para cumprimento das disposições desta Lei, será de até R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), para o 
exercício de 2022, observadas as disposições estatutárias, para atendimento em mutua cooperação, a consecução de finalidades de inte-
resse público e recíproco, estabelecidos em plano de trabalho e chamamento público.

Art. 3º. A entidade de que trata o artigo 1º desta Lei, como Organização da Sociedade Civil Organizada, para recebimento dos recursos de-
verá atender aos requisitos de entidade sem fins lucrativos, que não distribua qualquer forma de resultado entre seus associados e apliquem 
todos os recursos em sua finalidade social, apresentando os documentos solicitados pelo município de Sul Brasil - SC, compreendendo, entre 
outros requeridos:
a) Ofício justificando a transferência e solicitando a liberação dos recursos;
b) Plano de Trabalho devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da entidade, contendo as informações legais;
c) Cópia autenticada da Ata que elegeu a atual diretoria, como prova de seu mandato;
d) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório do registro civil ou do Cópia do Estatuto registrado e de eventuais alterações;
e) Prova que a entidade é correntista de Banco Oficial, através de Declaração do Gerente que conste o nome da entidade, número da agên-
cia, conta corrente e data, vinculado ao objeto;
f) Cópia do CPF e da carteira de identidade dos dirigentes da entidade;
g) Fotocópia do Cartão CNPJ da entidade;
h) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa Regularidade, conforme disposições legais;
i) Relatório de atividades desenvolvidas nos últimos doze meses;
j) Cópia do Alvara de funcionamento;
l) Comprovante de endereço da entidade e do seu representante;
m) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos 
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do art. 29, inciso V da lei 8.666/93, quando envolver o pagamento de pessoal com os recursos pretendidos;
n) Certificado e Entidade Beneficente de assistência social, emitida por Conselho de Assistência Social, nos termos da legislação, se for o 
caso;
o) Atestado de Funcionamento fornecido pelo Conselho Municipal ou órgão de fiscalização com jurisdição sobre a entidade do município a 
que pertencer a entidade, com data de emissão não superior a doze meses, conforme o caso;
p) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade;
q) Outros documentos julgados necessários, solicitados pelo Município.

§ 1º. Para celebração da parceria, transferência dos recursos, a finalidade do objeto, deverá atender ao interesse público, os requisitos de 
habilitação, de conformidade com as disposições legais.

§ 2º. Para estabelecer os termos de parceria, avaliada os serviços prestados através da Casa familiar Rural, de atendimento a Educação e 
Agricultura, serão adotados os procedimentos de que trata a lei Federal 13.019/2014, suas alterações e regulamentação, de todas as fases, 
de habilitação, aplicação dos recursos, fiscalização, prestação de contas e demais condições estabelecidas em Lei.

Art. 4º. A prestação de contas financeira será composta de documentos requeridos pelo Município, mencionando-se:
a) Oficio encaminhando a prestação de contas assinado pelo presidente da entidade;
b) Cópia dos documentos da despesa;
c) Declaração firmada pelo Presidente e Tesoureiro, de que os recursos foram aplicados nos fins, a que se destinam;
d) Fotocópia dos cheques ou ordens bancaria emitida;
e) Extrato bancário com toda a movimentação;
f) Comprovante de recolhimento do ISS na prefeitura municipal quando devido;
g) Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução da obra;
h) Laudo de conclusão emitido pelo engenheiro responsável pelo Projeto.
i) Balancete de Prestação de Contas de Recursos devidamente preenchido e assinado pelo presidente e tesoureiro da entidade;
j) Demais documentos solicitados pelo Município para firmar o termo de parceria, em atendimento a Instrução Normativa do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina e das demais disposições legais.

Parágrafo Único – Município poderá estabelecer ou alterar a forma de prestação de contas de conformidade com as disposições legais, 
efetuar vistorias in loco e fiscalizar o cumprimento do objeto, a fim de verificar o alcance de metas e resultados.

Art. 5º. A não prestação de contas no prazo estabelecido na presente lei, poderá ser causa da devolução dos recursos, suspensão e ou 
encerramento de novos repasses.

Art. 6º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta de dotação orçamentária própria prevista no Orçamento Municipal de 
2022.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015, 
Diário Oficial dos Municípios.

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 20 de outubro de 2022.

MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA

ADILTON PIETRO BIASI
Diretor de Administração
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PROCESSO Nº 079-2022 TOMADA DE PREÇO Nº 013-2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REFORMA NO GINÁSIO DO NÚCLEO ESCOLAR PAULO FREIRE – SUL BRASIL

Publicação Nº 4264237

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DAF665D3D0DAE524BCF928686DFED2BF60E25A7A
ESTADO DE SANTA CATARNA
MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Aviso de Licitação

Processo N.º 79/2022 – Tomada de Preços nº 013/2022

O Município de SUL BRASIL – SC, torna público aos interessados que se encontra aberto o TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 – decorrente 
do PROCESSO 79/2022, visando a TOMADA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA NO GINÁSIO 
DO NÚCLEO ESCOLAR PAULO FREIRE – SUL BRASIL, de acordo com as especificações contidas no Edital, disponível no Setor de Licitações. 
O recebimento dos Envelopes Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, contendo, respectivamente, a 
documentação de habilitação e as propostas de preços dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 08H00MIN DO DIA 08 DE 
NOVEMBRO DE 2022, no Setor de Licitações deste Município, sito a Rua Dr. José Leal Filho, 589, SUL BRASIL - SC. A abertura dos Envelopes 
n. 01 – HABILITAÇÃO, dar-se-á a partir das 08H15MIN DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, em sessão pública, realizada na Sala de Lici-
tações do Município de Sul Brasil. Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de expediente pelo fone 
(49) 3367 0030, ou diretamente no Setor Administrativo sito Rua Dr. José Leal Filho, 589, Sul Brasil - SC, 20 de outubro de 2022. Maurilio 
Ostroski - Prefeito Municipal
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Taió

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2022
Publicação Nº 4264820

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D6F48DB1D4A2A23DA00DD91D0D40FBA5CCBA97D5
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2022

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, torna público Processo Licitatório, na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado à AQUISIÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS INCLUINDO A INSTALAÇÃO, PARA A SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE 
DO EDITAL. Recebimento dos envelopes na Prefeitura Municipal, situado na Avenida Luiz Bertoli, 44 - Centro - Taió-SC, até às 14:00 horas 
do dia 08 de setembro de 2022 e abertura dos envelopes às 14:15 horas, do mesmo dia. Informações com Carlos ou pelo e-mail empe-
nhos@taio.sc.gov.br. Edital disponível no site: taio.atende.net. Registro no TCE D6F48DB1D4A2A23DA00DD91D0D40FBA5CCBA97D5.

Taió, 20 de outubro de 2022.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO SETE ANÕES
Publicação Nº 4265062

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F8DEB75267E0BAB5AD416BFD8CAD80EC854350F5
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO N. 02/2022, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

Por este instrumento de Termo Aditivo do Termo de Colaboração celebram de um lado a Prefeitura Municipal de Taió, pessoa jurídica de 
direito público, com sede à Av. Luiz Bertoli, 44, em Taió/SC, inscrita no CNPJ sob o n. 82.765.488/0001-02, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, o senhor HORST ALEXANDRE PURNHAGEN, de ora em diante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de outro 
lado a entidade ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DO MUNÍCIPIO DE TAIÓ MANTENEDORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SETE ANÕES, 
pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Padre Eduardo, 671, Cidade Taió, Estado Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob n. 
79.356.317/0001-15, neste ato representada pela presidente da entidade, doravante denominada CONTRATADA, estabelecem entre si o 
presente Termo Aditivo do Termo de Fomento mencionado acima, oriundo do processo de Inexigibilidade n. 07/2022 e pelas cláusulas a 
seguir, expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente aditivo é firmado com fulcro no artigo 57, da LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, e demais artigos 
pertinentes ao caso.

CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas na lei orçamen-
tária do exercício de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO – Fica alterado a forma de aplicação dos valores das metas 2 e 3 do plano de trabalho original, 
conforme justificativa e ata da comissão anexo ao presente Termo Aditivo. A alteração refere-se ao pagamento da 9.º (nona), 10.º (decima) 
e 11.º (decima primeira), parcelas do Termo de Fomento em questão.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO - O presente Termo Aditivo será publicado na imprensa oficial do Município, de acordo com a legis-
lação pertinente.

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas, permanecendo assim com seus efeitos.
E, por estarem assim, Contratante e Contratado, certos e ajustados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Taió/SC, 20 de outubro de 2022.

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DO MUNÍCIPIO DE TAIÓ MANTENEDORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SETE ANÕES
Entidade

Testemunhas:

mailto:empenhos@taio.sc.gov.br
mailto:empenhos@taio.sc.gov.br
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_____________________________ ______________________________
Carlos Cava Elves   Johny Schreiber
CPF: 033.743.249-08   CPF: 824.726.379-34

De Acordo:

Emerson de Figueredo
OAB – SC 47.288

Câmara muniCiPal

51- 20.10.2022 - FÉRIAS MARILEI 2021
Publicação Nº 4263407

Portaria n. 51, de 20.10.2022
Concede férias à servidora Marilei Catafesta e dá outras providências.
William Henrique Noriller, Presidente da Câmara Municipal de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, pelo período de 10 (dez) dias, à Senhora MARILEI CATAFESTA, ocupante do cargo de provimento temporário de AGENTE 
DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA da Câmara de Vereadores de Taió, férias, referente ao período aquisitivo de 01 de março de 2021 à 28 
de fevereiro de 2022.
Art. 2º - Fica estabelecida a utilização do gozo de férias de 24 de outubro de 2022 à 02 de novembro de 2022, restando um saldo de 20 
(vinte) dias.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P. R. I.

Câmara de Vereadores de Taió, em 20 de outubro de 2022.

William Henrique Noriller
Presidente da Câmara

Publicada e registrada na Secretaria Administrativa da Câmara

Luís Carlos Krenkel da Cruz
Secretário Geral
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Tangará

Prefeitura

CR 010/2022
Publicação Nº 4263911

MUNICÍPIO DE TANGARÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2022
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 010/2022

O Prefeito do Município de Tangará, Estado de Santa Catarina, comunica aos interessados que encontra se aberto o EDITAL DE CREDENCIA-
MENTO 010/2022, a qual tem por objeto o credenciamento de artistas para apresentações musicais nos dias 13 de novembro e 22 dezembro 
de 2022. Os envelopes contendo a documentação e proposta deverão ser entregues no Departamento de Licitações. O credenciamento 
inicia-se no dia 24 de outubro de 2022 e encerra-se no dia 10 de novembro de 2022, conforme edital. O edital e seus anexos podem ser 
obtidos no site da Prefeitura Municipal de Tangará ou na sede Administrativa do Município, sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 49 3532-7450. 
Tangará–SC, 20 de outubro de 2022.

ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 089, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. “ALTERA NUMERAÇÃO DE DECRETO QUE ESPECIFICA
Publicação Nº 4264890

DECRETO N.º 089, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

“ALTERA NUMERAÇÃO DE DECRETO QUE ESPECIFICA”

ALDAIR BIASIOLO, Prefeito Municipal em exercício de Tangará, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 74, 
inciso VII, da Lei Orgânica do Município, e,

Considerando, o equívoco quando da publicação do Decreto n.º 085/2022 que “Dispõe sobre a Nomeação dos Membros do Conselho da 
Cidade e dá Outras Providências”, haja vista que foi publicado em duplicidade com o Decreto n.º 085/2022 que “Anula e Suplementa Dota-
ção Orçamentária que Especifica”;
Considerando, a necessidade de correção para que evite qualquer tipo de revogação tácita;

DECRETA:
Art. 1° - O Decreto n.º 085/2022 que “DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DA CIDADE E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS” passa a vigorar com o n.º
090, de 20 de outubro de 2022.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE TANGARÁ – SC, 20 DE OUTUBRO DE 2022.
ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL

PE 13/2022
Publicação Nº 4263909

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Aviso de Licitação
Processo Licitatório n. 189/2022 Pregão Eletrônico n. 13/2022
Objeto o registro de preço a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS VEICULARES FULL HD COM MICROFONE E ARMAZENAMENTO PARA 
CONTROLE E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, MOTORISTAS E PASSAGEIROS. As documentações e propostas de preços serão recebidas até 
às 09h00min do dia 11/11/2022. O edital e seus anexos podem ser obtidos na sede Adm. do Município, sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 
49 35327450 ou através dos sites https://www.tangara.sc.gov.br/ e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.
Tangará, 20 de outubro de 2022.

ALDAIR BIASIOLO
Prefeito Municipal

https://www.tangara.sc.gov.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
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PE 14/2022
Publicação Nº 4263908

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Aviso de Licitação
Processo Licitatório n. 193/2022 Pregão Eletrônico n. 14/2022
Objeto o registro de preço a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO. As documentações e propostas de preços serão recebidas até às 09h00min do dia 10/11/2022. O edital e seus anexos podem 
ser obtidos na sede Adm. do Município, sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 49 35327450 ou através dos sites https://www.tangara.sc.gov.
br/ e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.
Tangará, 20 de outubro de 2022.

ALDAIR BIASIOLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 696, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATA SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, POR 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4264531

PORTARIA Nº 696, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
CONTRATA SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ALDAIR BIASIOLO, Prefeito Municipal de Tangará, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas, conferidas pelo Art. 74, 
incisos VII – IX, da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei nº 1.556, de 22 de maio de 2002, Lei Complementar nº 057, de 02 de janeiro de 
2012, e Lei Complementar nº 134, de 24 de maio de 2022;

Considerando, o Edital nº 007/2022, que abriu inscrições e fixou normas para o Processo Seletivo de ingresso em cargo público de provi-
mento temporário, para a Prefeitura Municipal de Tangará;

Considerando, o teor do Oficio nº 910/2022, expedido pela Secretária de Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, a partir de 19 de outubro de 2022, por necessidade temporária de excepcional interesse público, a Senhora FRANCIELE 
PETROVICH STREY RIBEIRO, para exercer as funções do cargo de PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - NIVEL 07 - CLASSE A, com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme a Lei Complementar nº 134/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE TANGARÁ - SC, 19 DE OUTUBRO DE 2022.

ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL

TP 006/2022
Publicação Nº 4263889

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Aviso de Licitação
Processo Licitatório n. 195/2022 Tomada de Preço n. 006/2022
Objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, A QUAL FORNEÇA MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA (HORA/
HOMEM) PARA A EXECUÇÃO DE SEIS SALAS DE AULA E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JANE MARIA ARCARI 
FILIPPIN. Os envelopes contendo a documentação e propostas de preços serão recebidos até às 09h00min do dia 09/11/2022. O edital e 
seus anexos podem ser obtidos na sede Adm. do Município, sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 49 35327450 ou no site da Prefeitura.
Tangará, 20 de outubro de 2022.

ALDAIR BIASIOLO
Prefeito Municipal

https://www.tangara.sc.gov.br/
https://www.tangara.sc.gov.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
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Tijucas

Prefeitura

DECRETO Nº 1976, 21 DE OUTUBRO DE2022 DISPÕE SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Publicação Nº 4263432

DECRETO Nº 1976, 21 DE OUTUBRO DE2022
Dispõe sobre a Suplementação de Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de Tijucas.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 82 inciso VIII, da Lei Orgânica 
do Município, em atendimento a recomendação contábil e de conformidade com a art. 17 da Lei 2890/2021.
DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas em R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) as dotações orçamentárias que segue:

04 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
01 - Divisão de Obras e Serviços Industriais
154520045.2011 - Manutenção e Conservação do cemitério
3.3.90.00 (20) 0.1.00.0000 - Aplicação Direta .......................................R$ 40.000,00

04 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
03 - Divisão de Transporte e Serviços Públicos
154520044.2010- Manutenção e Funcionamento do Terminal Rodoviário
3.3.90.00 (33) 0.1.00.0000 - Aplicação Direta .......................................R$ 40.000,00

Art. 2º A Suplementação referida no artigo anterior correrá por conta da anulação da dotação conforme segue :

04 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
01 - Divisão de Obras e Serviços Industriais
154520045.2011 - Manutenção e Conservação do cemitério
4.4.90.00 (21) 0.1.00.0000 - Aplicação Direta .......................................R$ 40.000,00

04 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
03 - Divisão de Transporte e Serviços Públicos
154520044.2010- Manutenção e Funcionamento do Terminal Rodoviário
4.4.90.00 (34) 0.1.00.0000 - Aplicação Direta .......................................R$ 40.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na dada de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Tijucas (SC), 21 de outubro de 2022

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito do Município de Tijucas

EXTRATO DA ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/
PMT/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 017/PMT/2022

Publicação Nº 4263157

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/PMT/2022
CONCORRÊNCIA Nº 017/PMT/2022

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tijucas - SC, 
reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 738/2022 de 01/04/2022, para abrir e julgar a Documentação 
do Processo Licitatório nº 158/PMT/2022 – Concorrência nº 017/PMT/22, para a Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento 
de Materiais e Serviços Objetivando a Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Rua Henrique Boiteaux, bairro Praça, do 
município de Tijucas - SC, da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos. Verificou-se que protocolou os envelopes da 
Documentação e Proposta a empresa: AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI, representado neste ato pelo Sr. Jorge Luiz Sommer. Após rubrica 
e análise criteriosa pela Comissão Permanente de Licitação, parte técnica, contábil e representante legal da empresa participante sobre a 
documentação, a empresa AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI, foi considerada habilitada. O representante presente manifestou intenção de 
renúncia do prazo recursal, previsto no artigo 109, I, “a”, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Nada mais havendo a declarar, a 
Presidente da CPL encerra a sessão ás 08h30min. Considerando o princípio da economicidade e celeridade da Administração Pública, desde 
já fica às 08h45m, designado para abertura do envelope da proposta deste mesmo dia. Fica franqueada vistas dos autos. Publique-se para 
os fins e efeitos legais. 
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Tijucas, 20 de outubro de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Glaucia Jane Bitencourt de Amorim   Taise Cristina Marchi
Presidente     Secretária

Adrielli da Silva     Elisama Freitas
Membro Efetivo     Membro Efetivo

Edson Rosa     Marcelo Heyse dos Santos
Contador     Engenheiro Civil CREA/SC 155133-1

Leonardo Lucas Gabriel
Engenheiro Civil CREA/SC 159058-9

Representante Presente:
Jorge Luiz Sommer ________________________________

EXTRATO DA ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/PMT/2022 
- CONCORRÊNCIA Nº 017/PMT/2022

Publicação Nº 4263178

PREFEITURA MUNICPAL DE TIJUCAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/PMT/2022
CONCORRÊNCIA Nº 017/PMT/2022

EXTRATO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que fora concluído a abertura e julgamento da Proposta do Processo Licitatório nº 158/
PMT/2022 – Concorrência nº 017/PMT/22, para a Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais e Serviços Obje-
tivando a Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Rua Henrique Boiteaux, bairro Praça, do município de Tijucas - SC, da 
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos. Passou-se a abertura do envelope proposta da empresa: AZIMUTE PAVI-
MENTAÇÃO EIRELI o qual apresentou o valor global de R$ 1.469.443,27 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e 
quarenta e sete reais e vinte e sete centavos). A empresa AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI restou vencedora. Fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme artigo 109, inciso I “b” da Lei 8.666/93. Tijucas, 20 de outubro de 2022. Informa-
ções Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, 
Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELOÍ MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE DECISÃO DO JULGAMENTO APÓS ANÁLISE DAS AMOSTRAS APRESENTADAS DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 165/PMT/2022 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 098/PMT/2022

Publicação Nº 4263800

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/PMT/2022
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 098/PMT/2022

EXTRATO DA ATA DE DECISÃO DO JULGAMENTO APÓS ANÁLISE DAS AMOSTRAS APRESENTADAS

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dez horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Tijucas/SC, reu-
niram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, nomeadas pela Portaria Municipal nº 738/2022 de 01/04/2022, para cumprir os procedimentos 
relativos ao Processo Licitatório nº 165/PMT/2022 - Pregão Presencial - Registro de Preço nº 098/PMT/2022, tendo por objeto: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios e Correlatos para o Programa de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, do município de Tijucas 
– SC. Inicialmente, em conformidade com as disposições do edital publicado no Diário Oficial dos Municípios edição do dia 27 de setembro 
de 2022, no dia 14 de outubro de 2022 às 08h00, foi aberto a sessão, e em especial aos itens: 6, 6.1,6.2 e 6.3. do edital – Anexo I – Termo 
de Referência, solicitava que:
6. DAS AMOSTRAS
5.1. A proponente deverá apresentar uma amostra dos itens 43,62 e 64.
5.2. Tais amostras deverão ser entregues no Centro de Distribuição da Secretaria de Educação, localizado na Rua 13 de maio, 695, depósito 
02, estando as nutricionistas responsáveis pelo Programa de Alimentação Escolar, Vanessa Carvalho da Silva e Graziely Motter Possamai, 
habilitadas para avaliarem as respectivas amostras que, devem estar de acordo com a descrição do item devidamente identificado com o 
número do referido item e nome da empresa. Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo telefone (48) 3263-0969.
5.3. A entrega da amostra deve ocorrer no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis APÓS a empresa ser declarada vencedora, sob pena de 
INABILITAÇÃO caso não apresente no referido prazo ou não esteja em atendimento às especificações do edital.
5.4. Cumprindo-se o prazo, a Pregoeira e Equipe de Apoio, após recebimento do ofício nº 40/2022 e 404/2022 da Secretaria Municipal de 
Educação, observando-se preceitos regimentais, operacionais e legais, DECIDE que a empresa MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMEN-
TÍCIOS LTDA EPP, restou INABILITADA nos itens: 43 e 64, pois conforme Avaliação Técnica, entendeu-se que as amostras apresentadas 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2239

não atenderam com os requisitos solicitados pela Secretaria de Educação, passando assim o item 43 para a segunda colocada a empresa: 
CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA e o item 64 para a segunda colocada a empresa MALU MAURICIO ME. A empresa PREMIUM CAFETERIA E 
ALEMNTOS LTDA, restou HABILITADA, no item 62, pois conforme Avaliação Técnica, entendeu-se que a amostra apresentada atendeu com 
os requisitos solicitados pela Secretaria de Educação.
Conforme item 6.3. mencionado acima, as empresas: CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA e MALU MAURICIO ME, deverão fazer a entrega 
da amostra no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis APÓS a empresa ser declarada vencedora, sob pena de INABILITAÇÃO caso não 
apresente no referido prazo ou não esteja em atendimento às especificações do edital. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira e Equipe 
de apoio encerra essa sessão. Ficando desde já franqueada vista dos autos. Publique-se para os fins e efeitos legais. Tijucas, SC, 20 de 
outubro de 2022.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO Nº 013/FMDR/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022

Publicação Nº 4263467

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMDR/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO REGIS-
TRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/

OBJETO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E 
MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC.

EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO: DANIEL DALMAR KISSMANN EPP

VALOR: R$ 39.599,95 (TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

TIJUCAS/SC, 17 DE OUTUBRO DE 2022.

ELÓI MARIANO ROCHA- PREFEITO MUNICIPAL

.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO Nº 013/FMDR/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022

Publicação Nº 4263454

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMDR/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO REGIS-
TRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/

OBJETO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E 
MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC.

EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO: CERES AGROPECUÁRIA LTDA ME

VALOR: R$ 11.500,00 (ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS).

TIJUCAS/SC, 17 DE OUTUBRO DE 2022.

ELÓI MARIANO ROCHA- PREFEITO MUNICIPAL

.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO Nº 013/FMDR/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022

Publicação Nº 4263465

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMDR/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO REGIS-
TRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/

OBJETO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E 
MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC.

EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO: CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI

VALOR: R$ 43.256,00 (QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS).

TIJUCAS/SC, 17 DE OUTUBRO DE 2022.

ELÓI MARIANO ROCHA- PREFEITO MUNICIPAL

.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO Nº 013/FMDR/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022

Publicação Nº 4263463

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMDR/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO REGIS-
TRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/

OBJETO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E 
MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC.

EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO: MD MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI

VALOR: R$ 38.500,00 (TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS).

TIJUCAS/SC, 17 DE OUTUBRO DE 2022.

ELÓI MARIANO ROCHA- PREFEITO MUNICIPAL

.

EXTRATO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMDR/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 004/
FMDR/2022

Publicação Nº 4263386

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

EXTRATO DO RESULTADO DO PROCESSO Nº 013/FMDR/2022 DO
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022.
Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para uso da Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Meio Ambiente, do mu-
nicípio de Tijucas/SC.
Empresa Vencedora do Processo: MD MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI
foi vencedora do item: 02 no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais).
Informações Complementares: Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br
Elói Mariano Rocha Prefeito de Tijucas/SC
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EXTRATO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMDR/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 004/
FMDR/2022

Publicação Nº 4263413

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

EXTRATO DO RESULTADO DO PROCESSO Nº 013/FMDR/2022 DO
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022.
Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para uso da Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Meio Ambiente, do mu-
nicípio de Tijucas/SC.
Empresa Vencedora do Processo: CERES AGROPECUÁRIA LTDA ME foi vencedora do item: 07, no valor de R$ 11.500,00 (Onze mil e qui-
nhentos reais).
Informações Complementares: Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br
Elói Mariano Rocha Prefeito de Tijucas/SC

EXTRATO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMDR/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 004/
FMDR/2022

Publicação Nº 4263427

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

EXTRATO DO RESULTADO DO PROCESSO Nº 013/FMDR/2022 DO
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022.
Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para uso da Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Meio Ambiente, do mu-
nicípio de Tijucas/SC.
Empresa Vencedora do Processo: CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI foi vencedora dos itens: 03 e 04 no valor de 
R$ 43.256,00 (Quarenta e três mil duzentos e cinquenta e seis reais).
Informações Complementares: Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br
Elói Mariano Rocha Prefeito de Tijucas/SC

EXTRATO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMDR/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 004/
FMDR/2022

Publicação Nº 4263433

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

EXTRATO DO RESULTADO DO PROCESSO Nº 013/FMDR/2022 DO
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/FMDR/2022.
Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para uso da Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Meio Ambiente, do mu-
nicípio de Tijucas/SC.
Empresa Vencedora do Processo: DANIEL DELMAR KISSMANN EPP
foi vencedora dos itens: 01 e 06 no valor de R$ 39.599,95 (Trinta e nove mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).
Informações Complementares: Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br
Elói Mariano Rocha Prefeito de Tijucas/SC

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 031/PMT/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 026/PMT/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 002/PMT/2022

Publicação Nº 4263839

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4111245A16B6ED0E9FE919358E40244A99C40A56

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 031/PMT/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/PMT/2022 – TO-
MADA DE PREÇO Nº 002/PMT/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.

CONTRATADA: ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CORONEL GALLOTTI – TRECHO ENTRE A RUA LILA BASTOS E RUA MARIA GALLOTTI, 
BAIRRO: CENTRO, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS – SC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.

PRAZO PRORROGADO: DE 03/09/2022 A 02/11/2022.
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PORTARIA 2318/2022
Publicação Nº 4263357

PORTARIA Nº 2318, 19 DE OUTUBRO DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VIII e X 
do art. 82, na forma da alínea “a”, do inciso II, do art. 31-A, todos da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º Designar senhora BIANCA BIBIANI MACHADO, Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Direitos Humanos, nomeada 
por meio da portaria nº 2493, de 27 de novembro de 2017, matrícula funcional nº 10317, inscrita no CPF/MF sob nº 045.375.419-89, por-
tadora da cédula de identidade RG nº 50.300.45 (SSP/SC), como Coordenadora Municipal do Programa Auxílio Brasil.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal
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Timbé do Sul

Prefeitura

DECRETO 142/2022; ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TIMBÉ 
DO SUL NO EXERCÍCIO 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4264748
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                          ESTADO DE SANTA CATARINA 
                        MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL 

                                                     

                                                    DECRETO Nº 142, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022. 

 
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL NO 
EXERCÍCIO 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O Prefeito do Município de Timbé do Sul/SC, no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei Municipal nº 2.037/2021; 
 
 
DECRETA:  
 

Art. 1º -   Fica aberto crédito adicional suplementar ao orçamento do 
Município de Timbé do Sul no valor de R$ 385.000,00(trezentos e oitenta e cinco mil reais) nas 
seguintes dotações do orçamento vigente: 
03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
2.003 – Gestão da Administração em Geral 
45 - 03.001.0004.0122.0003.2003.3339000000000000000          01000080 50.000,00 
 
04.01 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 
2.035 – Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo 
145 - 04.001.0022.0661.0016.2035.3449000000000000000     01000080         110.000,00 

 

2.012 – Manutenção e Desenvolvimento do Turismo 
66 -  04.002.0023.0695.0009.2012.3339000000000000000                    01000080    60.000,00 
 
05.01 – SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 
2.018 – Manutenção das Rodovias Municipais  
118 - 05.001.0026.0782.0006.2018.3449000000000000000       01000080  50.000,00 
62 - 05.001.0026.0782.0006.2018.3339000000000000000       01390059  30.000,00 
 
07.02 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/ Departamento Cultura 
2.009 – Manutenção e Desenvolvimento da Cultura 
63 -  07.002.0013.0392.0007.2009.3339000000000000000        01000080 70.000,00 
 
09.02 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO/FMAS 
2.024 – Gestão da Assistência Social 
67 – 09.002.0008.0244.0010.2024.3339000000000000000                            01000080              15.000,00 
    

 
Art. 2º - Os recursos para cobertura da suplementação de que trata 

o artigo anterior são decorrentes do excesso de arrecadação nos vínculos abaixo: 
 

   Vínculo       Descrição Vínculo     VALOR 
1000080 Recursos Ordinários R$  355.000,00 
1390059 Fundo Especial do Petróleo R$    30.000,00 

 
Art. 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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                          ESTADO DE SANTA CATARINA 
                        MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL 

 
Timbé do Sul, 07 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 
 
 
Roberto Biava 
Prefeito Municipal  
 

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra. 
 
 
 
 
Celso da Silva 
Secretário de Administração e Finanças 
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Timbó

Prefeitura

CONVOCAÇÃO ASSINATURA CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 23-04.2022 PMT - AGIL CONSULTORIA
Publicação Nº 4264468

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 23-04/2022 PMT
CREDENCIAMENTO Nº 23/2021 PMT

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa ÁGIL CONSULTORIA E AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
LTDA, CNPJ nº 47.335.891/0001-09, a comparecer para assinatura do respectivo contrato, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações.
DATA: até 28/10/2022
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 20 de outubro de 2022.
PATRICIA CONZATTI ARNDT
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 23-05.2022 PMT - CAMILA SYPRIANY FRARE
Publicação Nº 4264471

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 23-05/2022 PMT
CREDENCIAMENTO Nº 23/2021 PMT

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa CAMILA SYPRIANY FRARE - AVALIART, CNPJ nº 
32.807.594/0001-33, a comparecer para assinatura do respectivo contrato, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações.
DATA: até 28/10/2022
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 20 de outubro de 2022.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO Nº 55-03.2021 PMT - TIMBÓ COMBUSTÍVEL
Publicação Nº 4264486

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 55-03/2021 PMT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2021
CONTRATANTE: Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração.
CONTRATADO: TIMBÓ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
OBJETO: Reajuste no valor unitário do item de nº 4.1 (ÓLEO DIESEL COMUM (S500) ABASTECIDO NA BOMBA), constante na Cláusula III da 
Ata de Registro de Preços e do Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 55/2021 PMT, diante das considerações acima e documentos ane-
xos, a partir de 05/10/2022, fica reajustado, proporcionalmente a redução ocorrida no mercado e comprovada pela CONTRATADA, conforme 
indicado no Parecer Econômico Financeiro nº 082/2022 e limitados ao “Valor final com reequilíbrio (R$)”, sem prejuízo do cumprimento, pela 
CONTRATADA, das demais condições e obrigações do Edital de Pregão Presencial nº 55/2021 PMT e respectiva Ata de Registro de Preços, 
mantendo desta forma, na íntegra, o equilíbrio econômico financeiro:

Lote Item Descrição
Valor Unitário da Ata 
(R$) / Último Reequi-
líbrio

Reajuste do mercado 
(%)

“Valor final com reequi-
líbrio (R$)

4 4.1 ÓLEO DIESEL COMUM (S500) ABASTECIDO NA BOMBA 6,96 -13,57 6,01

DATA DA ASSINATURA: 14/10/2022
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MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

PRIMEIRA REPUBLICAÇÃO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 08.2022 FMS
Publicação Nº 4221039

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022 FMS

ÓRGÃO GESTOR: Município de Timbó, através do Fundo Municipal de Saúde.
OBJETO: CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE
EMPRESA FORNECEDORA: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, CNPJ Nº 18.486.182/0001-18
TOTAL ESTIMADO: R$ R$39.714,00 (Trinta e nove mil, setecentos e quatorze reais).
MODALIDADE: Pregão Presencial por SRP.
VALIDADE DA ATA: 21/07/2023.

Timbó, 22/07/2022.
ALFREDO JOÃO BERRI
Secretário da Saúde e Assistência Social

PRIMEIRA REPUBLICAÇÃO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 18.2022 PMT
Publicação Nº 4221028

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 18/2022 PMT

ÓRGÃO GESTOR: Município de Timbó/SC, através da Secretaria da Fazenda e Administração.
OBJETO: Aquisição de materiais de proteção e segurança destinados a atender as necessidades da administração direta e indireta.
EMPRESAS FORNECEDORAS: SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI, MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA, TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e JD ELETRO COMERCIAL LTDA.
TOTAL ESTIMADO: R$ 443.617,92 (quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e dezessete mil reais e noventa e dois centavos).
MODALIDADE: Pregão Presencial por SRP.
VALIDADE DA ATA: 20/07/2023.

Timbó, 21/07/2022.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal de Fazenda e Administração

PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84.2018 SAMAE - FREE
Publicação Nº 4264500

PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, CNPJ n.º 05.278.562/0001-15, localizado na Rua Duque de Caxias, 56, 
Centro, Timbó/SC, representada por seu Diretor Presidente, o Sr. WALDIR GIRARDI, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
FREE REICHERT COMUNICAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 80.069.289/0001-34, com sede na Rua Alameda Rio 
Branco, n.º 14, sala 406, Bairro Centro, cidade de Blumenau/SC, representado pelo Sr. ROBERTO REICHERT, brasileiro, casado, CPF n.º 
473.842.479-34 e RG n.º 1.248.919-0, residente e domiciliado na Rua Antônio Heck, s/n.º, Bairro Progresso, cidade de Blumenau/SC, espe-
cificamente para o fim de incluir na Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 84/2018, bem como do Edital de Concorrência Pública 
nº. 19/2017 SAMAE, conforme as justificativas apontadas no oficio nº 166/2022 do Diretor-Presidente do SAMAE, Sr. Waldir Girardi, com 
data de 11/10/2022, as seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: nº 553 e 556.

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Edital de Concorrência Pública nº. 19/2017 SAMAE e Contrato Admi-
nistrativo nº 84/2018, atos e procedimentos a ele vinculados.

Timbó/SC, 20 de outubro de 2022.

SAMAE
WALDIR GIRARDI
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 23.2021 PMT - AVALIART
Publicação Nº 4264474

MUNICIPIO DE TIMBÓ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 23/2021

Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 568/2021 e suas alterações,

Homologo:

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Inexigibilidade nº 23/2021, o parti-
cipante: CREDENCIADO

CAMILA SYPRIANY FRARE - AVALIART (ITENS: 01, 02 E 03)
Timbó/SC, 20 de outubro de 2022

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

TERMO HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 23.2021 PMT - AGIL CONSULTORIA E AVALIACOES 
IMOBILIARIAS LTDA.PDF

Publicação Nº 4264480

MUNICIPIO DE TIMBÓ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 23/2021

Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 568/2021 e suas alterações,

Homologo:

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Inexigibilidade nº 23/2021, o parti-
cipante: CREDENCIADO

AGIL CONSULTORIA E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA (ITENS: 01, 02 E 03)
Timbó/SC, 20 de outubro de 2022
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração
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Três Barras

Prefeitura

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 96/2022
Publicação Nº 4263952

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO”.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC.
Procedimento Licitatório nº. 96/2022 - Edital Pregão Eletrônico nº. 96/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC, CNPJ nº. 83.102.400/0001-35, sito à Avenida Santa Catarina, 616, Centro, fará realizar 
no dia 08/11/2022, às 09h00min, ato de abertura da licitação, para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS 
DIVERSOS, destinados a doação as crianças do município nas comemorações natalinas/2022.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS até às 08h00min do dia 08/11/2022, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, Acesso 
identificado”. Informações (47) 3623.0121. Cópia do edital no site http://tresbarras.sc.gov.br, ícone “LICITAÇÕES ABERTAS” e ainda no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.
Três Barras – SC, 20 de outubro de 2022.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI – PREFEITO MUNICIPAL
NILTON AVANIR HURMUS – PREGOEIRO
Registrado no TCE com a chave: D43A7694ED5450886ED8A25FEC9BCA2C7C65FEB3

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 97/2022
Publicação Nº 4263954

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO”.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC.
Procedimento Licitatório nº. 97/2022 - Edital Pregão Eletrônico nº. 97/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC, CNPJ nº. 83.102.400/0001-35, sito à Avenida Santa Catarina, 616, Centro, fará realizar 
no dia 08/11/2022, às 14h00min, ato de abertura da licitação, para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE DOCES, destina-
dos a distribuição gratuita às crianças do município nas festividades natalinas/2022.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS até às 13h00min do dia 08/11/2022, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, Acesso 
identificado”. Informações (47) 3623.0121. Cópia do edital no site http://tresbarras.sc.gov.br, ícone “LICITAÇÕES ABERTAS” e ainda no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.
Três Barras – SC, 20 de outubro de 2022.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI – PREFEITO MUNICIPAL
NILTON AVANIR HURMUS – PREGOEIRO
Registrado no TCE com a chave: 0B895F46AE9BFDDF90359DACE47694700CE0D00A

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://tresbarras.sc.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://tresbarras.sc.gov.br


21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2249

Treviso

Prefeitura

EXTRATO PREGÃO 12-22 MECANICA (OBRAS) RETIFICAÇÃO
Publicação Nº 4264297

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO
RETIFICAÇÃO
PROCESSO 87/2022 PREGÃO 12/2022
Após analise verificou-se constar erroneamente na descrição do objeto a palavra “caminhão”, onde se lê “prestação de serviços de mão de 
obra e manutenção mecânica, preventiva e corretiva, por Hora/Homem trabalhada, necessários ao completo e perfeito funcionamento dos 
caminhões e máquinas pesadas pertencentes à Secretaria de Viação, Obras e Serviços de Treviso”, passa-se a ler “prestação de serviços de 
mão de obra e manutenção mecânica, preventiva e corretiva, por Hora/Homem trabalhada, necessários ao completo e perfeito funciona-
mento das máquinas pesadas pertencentes à Secretaria de Viação, Obras e Serviços de Treviso”. Os demais itens permanecem inalterados.
Pedro Paulo Felipe - Secretaria de Viação, Obras e Serviços.

PORTARIA Nº 449/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4263869

PORTARIA Nº 449/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

PRORROGA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA A SERVIDORA LUCILENE LOCATELLI MACHADO.

VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o inciso XXIII da Lei Orgânica do Município, e o 
art. 131, do Capítulo IV - Das Licenças, da Lei Municipal nº 1029/2022, de 12 de agosto de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Fica prorrogada, licença por motivo de doença em pessoa da família, a servidora LUCILENE LOCATELLI MACHADO, conforme pedido 
em anexo, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de 24 de outubro de 2022.

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

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

Treviso/SC, 20 de outubro de 2022.

VALERIO MORETTI
Prefeito

Cadastrado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 20 de outubro de 2022.

ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças
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Treze de Maio

Prefeitura

DECRETO 112/2022
Publicação Nº 4263745

DECRETO 112/2022
HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS
EDITAL EMERGENCIAL CHAMADA PÚBLICA Nº 045/2022.

O MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 82.928.672/0001-26, localizado 
na Avenida Sete de Setembro, 20, Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JAILSO BARDINI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei e em conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal/1988 e Leis Municipais: LC nº 319/1999 e suas 
alterações, LC 334/2000 e suas alterações, torna público o RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL destinado a selecionar 
candidatos para contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público em específico 
da Secretaria Municipal de Educação.

CARGO NOME CLASSIFICAÇÃO

Merendeira/ Serviços Gerais SAMARA PAVANATTI MORAIS SUMARIVA 1º

Treze de Maio (SC), 20 de outubro de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Camila Zanela Nandi
Secretária de Administração e Finanças

DECRETO 113/2022
Publicação Nº 4264592

DECRETO Nº. 113/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREZE DE MAIO, POR CONTA DE 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JAILSO BARDINI, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que determina o Artigo 
8º da Lei Municipal nº. 1455/2021, de 03 de Novembro de 2021, e

Considerando os dispositivos contidos na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022 - Lei Municipal nº. 1452/2021 de 28 
de Setembro de 2021, em especial o contido no artigo 46;

Considerando os termos dos parágrafos 1, 2 e 3, do Prejulgado Nº 1794, resultante da Decisão Plenária Nº 1087/2006, do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina;

Considerando que a inclusão no Orçamento Anual de Elemento de Despesa e Fonte de Recurso na classificação orçamentária, não caracte-
riza alteração orçamentária do tipo abertura de crédito adicional especial,

DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Treze de Maio, no montante de R$ 
70.000,00 (Setenta Mil Reais) no orçamento do Exercício de 2022, conforme abaixo especificado:

Órgão: 0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 0901 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0020 – Nossa Gente Mais Saudável
Proj./Ativ.: 2.050 – Manutenção do Serviço Municipal de Ações e Serviços de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.71.39.00.00.0.6.77 (124) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...........................
......................................... R$ 70.000,00

SOMA .................................................................................................... R$ 70.00,00
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Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá por conta de anulação parcial, da dotação orçamentária do elemento de 
despesa abaixo discriminado:

Órgão: 0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 0901 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0020 – Nossa Gente Mais Saudável
Proj./Ativ.: 2.050 – Manutenção do Serviço Municipal de Ações e Serviços de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.0.6.77 (113) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..........................
......................... R$ 70.000,00

SOMA .................................................................................................... R$ 70.000,00

Artigo 3º - Ficam ajustados nos anexos do Plano Plurianual 2022/2025 – Lei Municipal nº. 1447/2021 de 26 de Agosto de 2021, nos anexos 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2022 – Lei Municipal nº. 1452/2021 de 28 de Setembro de 2021 e nos anexos da Lei Orçamentária Anu-
al/2022– Lei Municipal nº. 1455/2021 de 03 de Novembro de 2021, que se fizerem necessários em função da abertura do Crédito Adicional 
Suplementar constante do presente Decreto.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.
Artigo 5º - Revogam-se às disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Treze de Maio, 20 de Outubro de 2022.

JAILSO BARDINI
Prefeito Municipal

Publicação: Publicado o presente Decreto nesta Secretaria, na data supra.

CAMILA NANDI ZANELA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.514 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264199

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.514 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR EQUIPAMENTOS DE SUA PROPRIEDADE À DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO 
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Excelentíssimo Senhor JAILSO BARDINI, Prefeito Municipal de Treze de Maio, nos usos de suas atribuições que a Lei Orgânica lhe confere, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar equipamentos de sua propriedade à Delegacia de Polícia do Muni-
cípio, mediante assinatura de termo de doação com a Delegacia de Polícia do Município de Treze de Maio/SC.

§ 1º - Os equipamentos para doação são compostos:

I – 02 (dois) monitores de 21,5 polegadas, AOC/22P2ES, no valor de R$ 1.469,00 (um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais) cada;

II – 02 (dois) computadores, CPU, processador Intel core15-10400F, placa mãe Asus prime Z490 H Gaming, placa e vídeo PCYES, 128 BITS, 
memória win memory 8GB DOR4, 2556MHZ, armazenamento SSD Kingsoex 512GB, sistema Microsoft Windows 10 PRO (64BITS), gabinete 
inova GM-06TH, com USB, 3.0, teclado/mouse padrão USB, cabo ‘, 5m, cor preto, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) 
cada.

§ 2º - A doação de que trata o § 1º deste artigo, vem atender à solicitação da Delegacia de Polícia do Município, considerando ser impres-
cindível o apoio do Poder Público Municipal para a manutenção e melhoria do trabalho de atendimento a segurança pública aos cidadãos, 
entidade e órgãos públicos no município.

§ 3º - Os equipamentos que tatá o § 1º deste artigo para uso exclusivo da Delegacia de Polícia civil do Município de Treze de Maio/SC, 
devendo retornar ao uso da Administração Pública Municipal, caso sobrevenha a desinstalação do Órgão do Município.

Artigo 2° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas por conta de dotações orçamentária próprias do orçamento 
vigente.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Treze de maio/SC, 07 de outubro de 2022.
JAILSO BARDINI
Prefeito Municipal
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Publicado nesta Secretaria na data supra.

CAMILA NANDI ZANELA
Secretária de Administração e Finanças

LEI Nº 1.515 DE 20 OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264203

LEI Nº 1.515 DE 20 OUTUBRO DE 2022
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TREZE DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, POR CONTA DE ANULAÇÔES DE DOTAÇÔES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor JAILSO BARDINI, Prefeito Municipal de Treze de Maio faço saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Treze de Maio do Exercício 
de 2022 na importância de R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais), na Dotação Orçamentária abaixo discriminada:

0400 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
0401 – Departamento de Educação
12.365.0004 – Escola do Saber – Educação Infantil
1.002 – AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA
4.4.90.51.00.00.00.00 0.01.01 (44) – Obras e Instalações ............ R$ 95.000,00

Soma ............................................................................................... R$ 95.000,00

Artigo 2º - O recurso para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, correrá por conta de anulação parcial da dotação 
orçamentária abaixo discriminada:

0400 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
0401 – Departamento de Educação
12.365.0004 – Escola do Saber – Educação Infantil
1.002 – AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA
4.4.90.51.00.00.00.00 0.01.01 (42) – Obras e Instalações ............ R$ 95.000,00

Soma ............................................................................................... R$ 95.000,00

Artigo 3º - Ficam ajustados nos anexos do Plano Plurianual 2022/2025 – Lei Municipal nº. 1447/2021 de 26 de Agosto de 2021, nos anexos 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2022 – Lei Municipal nº. 1452/2021 de 28 de Setembro de 2021 e nos anexos da Lei Orçamentária Anu-
al/2022– Lei Municipal nº. 1455/2021 de 03 de Novembro de 2021, que se fizerem necessários em função da abertura do Crédito Adicional 
Suplementar.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se às disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Treze de Maio, 20 de outubro de 2022.

JAILSO BARDINI
Prefeito Municipal

Publicado nesta Secretaria na data supra.

CAMILA NANDI ZANELA
Secretária de Administração e Finanças
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LEI Nº 1.516 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4264206

LEI nº 1.516 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TREZE DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, POR CONTA DE ANULAÇÔES DE DOTAÇÔES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor JAILSO BARDINI, Prefeito Municipal de Treze de Maio faço saber a todos os habitantes deste município, que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Treze de Maio do Exer-
cício de 2022 na importância de R$ 1.375.000,00 (Hum Milhão, Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais), na Dotação Orçamentária abaixo 
discriminada:

0400 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
0401 – Departamento de Educação
12.365.0004 – Escola para Saber – Educação Infantil
2.010 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB – CRECHE
3.1.90.11.00.00.00.00 0.01.19 (97) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ............................................................
............ R$ 230.000,00

3.1.90.13.00.00.00.00 0.01.19 (99) – Obrigações Patronais ........... R$ 50.000,00
Soma ............................................................................................... R$ 280.000,00

12.365.0004 – Escola para Saber – Educação Infantil

2.011 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB – PRÉ-ESCOLA

3.3.90.30.00.00.00.00 0.01.18 (100) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ..........................................................
............... R$ 235.000,00

Soma ............................................................................................... R$ 235.000,00

12.365.0005 – Escola para Saber – Educação Fundamental
2.016 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00.00 0.01.19 (138) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ........................................................
................ R$ 680.000,00

3.1.90.13.00.00.00.00 0.01.19 (140) – Obrigações Patronais ........ R$ 180.000,00
Soma ............................................................................................... R$ 860.000,00

TOTAL .............................................................................................. R$ 1.375.000,00

Artigo 2º - O recurso para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, correrá por conta de anulação parcial da dotação 
orçamentária abaixo discriminada:

0400 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
0401 – Departamento de Educação
12.365.0004 – Escola do Saber – Educação Infantil
2.008 – MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – CRECHE
3.1.90.11.00.00.00.00 0.01.00 (63) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil .........................................................
............... R$ 190.000,00

3.1.90.13.00.00.00.00 0.01.00 (64) – Obrigações Patronais ........... R$ 90.000,00
Soma ............................................................................................... R$ 280.000,00

2.009 – MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00.00 0.01.00 (79) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ........................................................
................ R$ 170.000,00

3.1.90.13.00.00.00.00 0.01.00 (80) – Obrigações Patronais ........... R$ 50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 0.01.00 (81) – Diárias – Civil ....................... R$ 15.000,00
Soma ............................................................................................... R$ 235.000,00

12.361.0005 – Escola do Saber – Educação Fundamental
2.015 – MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00.00 0.01.00 (117) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ....................................................
.................... R$ 580.000,00

3.1.90.13.00.00.00.00 0.01.00 (118) – Obrigações Patronais ......... R$ 280.000,00

Soma ............................................................................................... R$ 860.000,00

TOTAL .............................................................................................. R$ 1.375.000,00
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Artigo 3º - Ficam ajustados nos anexos do Plano Plurianual 2022/2025 – Lei Municipal nº. 1447/2021 de 26 de Agosto de 2021, nos anexos 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2022 – Lei Municipal nº. 1452/2021 de 28 de Setembro de 2021 e nos anexos da Lei Orçamentária Anu-
al/2022– Lei Municipal nº. 1455/2021 de 03 de Novembro de 2021, que se fizerem necessários em função da abertura do Crédito Adicional 
Suplementar.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se às disposições em contrário.

Treze de Maio/SC, 20 de outubro de 2022.

JAILSO BARDINI
Prefeito Municipal

Publicado nesta Secretaria na data supra.

CAMILA NANDI ZANELA
Secretária de Administração e Finanças
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Trombudo Central

Prefeitura

PORTARIA 609/22
Publicação Nº 4263817

PORTARIA 609/22 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.

PRORROGA PRAZO DE POSSE POR CONCURSO PÚBLICO.

GEOVANA GESSNER, Prefeita do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são con-
feridas pela Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a Lei complementar 816 de 31 de outubro de 1990, Seção II, Artigo 14º, Parágrafo 1, Item I;

CONSIDERANDO o Edital do Concurso Público nº 001/2022, datado de 31 de janeiro de 2022;

CONSIDERANDO o Decreto 038/22 de 19 de abril de 2022 que homologa a classificação final do Concurso Público 001/2022 e,

CONSIDERANDO: a Portaria 599/22 de 13 de outubro de 2022 que nomeia servidor por concurso público.

CONSIDERANDO o Requerimento protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos, datado de 19 de outubro de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR o prazo de posse da Sra. JULIA THOLL, convocado a assumir o cargo de provimento efetivo de Farmacêutica, pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir do mês de outubro de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas disposições em contrário.

Trombudo Central, 19 de outubro de 2022.

GEOVANA GESSNER
Prefeita de Trombudo Central

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PMTC Nº 62/2022
Publicação Nº 4265716

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EF7E24F54424845F85530811AA05EAB540303FB9
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PMTC Nº 62/2022

O Município de Trombudo Central, por intermédio da Prefeita Municipal Srª. Geovana Gessner, com a autoridade que lhe é atribuída, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei 8.666/1993, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PMTC Nº 62/2022, a ser executada na Forma de Execução Indireta, Tipo Menor Preço 
em Regime de Empreitada por preço Global, VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS E ACOSTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE 
CICLOVIA NA AVENIDA NEREU RAMOS, TROMBUDO CENTRAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ART’S, 
ORÇAMENTO/ PO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, QUADRO DE COMPOSIÇÕES 
DE CUSTOS UNITÁRIOS / COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA PREVISTO PLE/ COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILI-
ZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEMORIAL DE QUANTIDADES / PLQ – PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES, COTAÇÃO DE MATE-
RIAIS DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS/ COTAÇÕES E PROJETOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. A documentação 
e propostas relativas à licitação serão recebidas, até as 9h, do dia 16 de Novembro de 2022, na Prefeitura Municipal de Trombudo Central, 
Secretaria de Administração - Protocolo, na rua Emilio Graubner nº 182, bairro Vila Nova, Trombudo Central – SC. A íntegra do presente 
edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.trombudocentral.sc.gov.br. Maiores informações pelo telefone (47) 3544 0271 – 
Setor de Licitações.
Trombudo Central, 21 de Outubro de 2022.
Geovana Gessner
Prefeita Municipal

http://www.trombudocentral.sc.gov.br
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Tubarão

Prefeitura

CREDENCIAMENTO 001/2022/PMT
Publicação Nº 4264768

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022

O Município de Tubarão/SC, por intermédio da Secretaria de Gestão Municipal, situado à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, informa que se 
encontra aberto edital na modalidade CREDENCIAMENTO, para seleção de instituições financeiras ou bancárias e cooperativas, legalmente 
autorizadas, interessadas na concessão de crédito consignado em folha de pagamento, aos servidores da Administração Direta e Indireta 
do Município de Tubarão/SC.
Recebimento do envelope de habilitação: a partir do dia 21/10/2022.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 13 às 19 horas, ou pelo site www.
tubarao.sc.gov.br.
Tubarão/SC, 20 de outubro de 2022.

Joares Carlos Ponticelli
Prefeito

PORTARIA PMT Nº 805, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA A PEDIDO CONSELHEIRA TUTELAR
Publicação Nº 4264804

PORTARIA PMT Nº 805, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA A PEDIDO CONSELHEIRA TUTELAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC, no uso de suas atribuições, e,

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n° 122/2015;

CONSIDERANDO os Memorandos Eletrônicos nº 24.208/2022 e nº 24.583/2022;

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a pedido, MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA PULITA, CPF nº 417.4XX.XX9-68, da Função de Conselheiro Tutelar do CONSE-
LHO TUTELAR DE TUBARÃO/SC, relativa ao mandato 2020/2023, a contar de 30 de setembro de 2022.

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

Dê-se ciência e registre-se.

Tubarão, 04 de outubro de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA PMT Nº 806, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022. NOMEIA CONSELHEIRA TUTELAR
Publicação Nº 4264808

PORTARIA PMT Nº 806, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.
NOMEIA CONSELHEIRA TUTELAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC, no uso de suas atribuições, e,

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n° 122/2015;

CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico nº 24.208/2022;

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, ANDREA MARA LOPES, CPF nº 887.9XX.XX9-00, na Função de Conselheiro Tutelar do CONSELHO TUTELAR DE TUBARÃO/
SC, relativa ao mandato 2020/2023, a que se refere a Portaria n° 1.311, de 14 de janeiro de 2020, a contar de 1º de outubro de 2022.

Art. 2º A nomeação se dá em substituição a Conselheira Tutelar Maria Conceição da Silva Pulita que solicitou desligamento.

Art. 3º Fica revogada a Portaria PMT Nº 801/2022.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência e registre-se.

Tubarão, 04 de outubro de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 22/2022/PMT
Publicação Nº 4264762

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 39B6C8C1F4F20421B6C97F1F6677B212030EADBE
MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022

TCE/SC 39B6C8C1F4F20421B6C97F1F6677B212030EADBE

O Município de Tubarão/SC, situado à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, informa que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por lote, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, cujo objetivo é o REGISTRO DE 
PREÇO para a contratação de empresa especializada no fornecimento de medalhas para o Corpo de Bombeiros de Tubarão.
Início da Sessão Pública do Pregão Eletrônico: 14:00 do dia 04/11/2022.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 13 às 19 horas, ou pelos sites www.
tubarao.sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br .

Tubarão/SC, 20 de outubro de 2022.

Joares Carlos Ponticelli
Prefeito

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.tubarao.sc.gov.br/
http://www.tubarao.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO N°23-2022 - BCL
Publicação Nº 4265519

 

ESTADO DE SANTA CATARINA    
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL – Adivo de Valor (Supressão)
Termo de Contrato n° 23/2022

Sequência: 3
Processo n° 5/2022 – Concorrência n°1/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO – 82928656000133
Contratada: BLC EMPREENDIMENTOS LTDA – 12218083000179 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfálca,
drenagem pluvial, ciclofaixa e sinalização viária da Estrada Geral de Congonhas, localizada no Bairro 
Congonhas, Tubarão/SC, sob o regime de empreitada por preço global.
Valor Adivo: 239.134,77
Vigência: 31/12/2022
Data da Assinatura: 20/10/2022

_____________________________________________________________________________
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EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO N°79-2020 - SANITARY
Publicação Nº 4265521

 

ESTADO DE SANTA CATARINA    
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL – Aposlamento
Termo de Contrato n° 79/2020

Sequência: 2
Processo n° 74/2020 – Pregão Presencial n° 21/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO – 82928656000133
Contratada: SANITARY SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI - 22669103000181
Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no Município de Tubarão/SC. 
Reajuste INPC: 7,53%
Vigência: 21/10/2022
Data da Assinatura: 20/10/2022

_____________________________________________________________________________
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NOVA DATA DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO - TP 13-2022
Publicação Nº 4265522

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

ALTERAÇÃO SOBRE DATA DE JULGAMENTO

A Comissão Permanente de Licitação comunica às empresas licitantes que a sessão

de julgamento sobre dos documentos de habilitação da Tomada de Preços nº 13/2002 será realizada

em  nova  data,  qual  seja,  24  de  outubro  de  2022,  às  17  horas, devendo,  portanto,  ser

desconsiderada aquela data consignada na Ata relativa à primeira sessão.

A sessão dar-se-á na Sala de Licitações do Departamento de Compras, Licitações e

Contratos da Prefeitura de Tubarão, situada à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, CEP 88.701-

180.

Tubarão, 20 de outubro de 2022.

_______________________________

KARLA VITORETI CIPRIANO

Comissão Permanente de Licitação

Presidente
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Tunápolis

Prefeitura

DECRETO Nº 2328
Publicação Nº 4264546

Decreto nº 2.328/2022, de 05 de outubro de 2022.

Do deferimento e indeferimento das inscrições (antes do prazo de recursos) do Edital de Processo Seletivo nº. 008/2022 e da outras pro-
videncias.

O Prefeito do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei,

DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o deferimento e indeferimento das inscrições (antes dos recursos) do Processo Seletivo nº 008/2022 da Prefeitura 
Municipal de Tunápolis – SC, conforme segue:

AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 245 Alex Carlos Dalla Picola DEFERIDA

2 221 Ana Maria Ghizzi DEFERIDA

3 209 Ana Paula Ghizzi DEFERIDA

4 176 Elaine Da Silva Souza DEFERIDA

5 220 Lirio Jose Ghizzi DEFERIDA

AUXILIAR DE ENSINO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 246 Andréia Neiss Heck DEFERIDA

2 129 Bruna Gava DEFERIDA

3 213 Clacir Gomes DEFERIDA

4 234 Dalva Preis Meurer DEFERIDA

5 159 Daniele Friedrichs Vacari DEFERIDA

6 102 Danieli Spaniol Walker DEFERIDA

7 134 Ellen Carolina Eidt DEFERIDA

8 2 Francieli Bottega Schneider DEFERIDA

9 96 Graciele Klein DEFERIDA

10 4 Gracieli Giordani DEFERIDA

11 76 Jaqueline Gavski DEFERIDA

12 89 Jocilene Juliana Nievinski Pasini DEFERIDA

13 148 Luana Heberle DEFERIDA

14 3 Luisa Korbes Heberle DEFERIDA

15 105 Marciane Rohden Toillier DEFERIDA

16 31 Marciani Do Nascimento DEFERIDA

17 52 Marise Correia De Alencar DEFERIDA

18 237 Onira Alzira Linhar DEFERIDA

19 75 Patricia Bohnenberger DEFERIDA

20 206 Patrícia Fernanda Gomes DEFERIDA

21 139 Rosane Becker Valk DEFERIDA

22 26 Rosilene Taborda De Arruda DEFERIDA

23 5 Vanessa Angélica Reckziegel DEFERIDA
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AUXILIAR DE ESCOLA

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 16 Andreia Pazini DEFERIDA

2 78 Angélica Pazini DEFERIDA

3 125 Carline Debarba DEFERIDA

4 150 Carlise Klement DEFERIDA

5 229 Carlise Paul DEFERIDA

6 200 Cediane De Fatima Jaguzeski DEFERIDA

7 217 Clarice Maria Stulp Francener DEFERIDA

8 43 Danrley Marcos Bohnen DEFERIDA

9 214 Fabiane Francener DEFERIDA

10 201 Heloisa Bianca Girardi Vivian DEFERIDA

11 212 Kamila Maria Pancotte DEFERIDA

12 91 Kauana Hennig Padilha DEFERIDA

13 101 Lisete Stein DEFERIDA

14 186 Marciana Werepkowski De Abreu DEFERIDA

15 138 Maria Clara Kerkhoff Pelissari DEFERIDA

16 207 Maria Fernanda Sommer Campagno-
lo Antunes DEFERIDA

17 80 Marineia Ciqueira Turatti DEFERIDA

18 248 Patrícia Schorr DEFERIDA

19 72 Rozana Formagini DEFERIDA

20 197 Solange Sommer DEFERIDA

21 99 Tatiane Bohnen Hochscheidt DEFERIDA

22 132 Tauana Ostgen DEFERIDA

23 9 Victória Letícia Lopes De Souza DEFERIDA

24 68 Zenilda Goreti De Castilhos DEFERIDA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE HIDRÁULICA

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 187 Anderson Luiz Geisel DEFERIDA

2 241 Elionei Tiago Formagin DEFERIDA

3 177 Luciano Rhoden Naue DEFERIDA

FONOAUDIÓLOGO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 20 Ana Paula Schmitz Rambo DEFERIDA

INSTRUTOR DE DANÇAS COREOGRÁFICAS

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 198 Cristina Walter Meotti DEFERIDA

2 226 Daiane Altenhofen DEFERIDA

3 25 Pâmela Bracht DEFERIDA

4 145 Tatiane Spaniol Walker DEFERIDA

INSTRUTOR DE PATINAÇÃO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 24 Pâmela Bracht DEFERIDA
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2 46 Roberta Luiza Schroer Bourscheid DEFERIDA

MERENDEIRA

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 232 Cleria Kuhlkamp Scheren DEFERIDA

2 179 Fernanda Paiano Rosin DEFERIDA

3 123 Ivanete Dill DEFERIDA

4 219 Janice Maria Wuitschick Do Nasci-
mento DEFERIDA

5 215 Jhessika Naiara Severino Santana 
Pedreira DEFERIDA

6 6 Raquel Luíza Schoeninger Kunst DEFERIDA

7 28 Silvani Maria Do Nascimento DEFERIDA

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE (CNH CATEGORIA C)

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 112 Fabio Tiago Melz DEFERIDA

2 58 Gelson Becker Paul DEFERIDA

PROFESSOR DE ALEMÃO - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 164 Gabriela Geller DEFERIDA

PROFESSOR DE ARTE - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 211 Carolina Thomas DEFERIDA

2 48 Franciele Carla De Valle DEFERIDA

3 53 Nadir Bonet DEFERIDA

PROFESSOR DE ARTE - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 65 Geovana Cazagranda Cassol DEFERIDA

2 57 Priscila Bieger DEFERIDA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 227 Eduardo Gustavo Eidt DEFERIDA

2 210 Fabiana Fagundes Da Silva DEFERIDA

3 165 Luan Douglas Dreyer Francener DEFERIDA

4 167 Lucila Ferreira Braga DEFERIDA

5 85 Valdir Vier DEFERIDA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA** - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 230 Adriane Gomes DEFERIDA

2 18 Andressa Andreola DEFERIDA

3 10 Cristina Walter Meotti DEFERIDA

4 225 Daiane Altenhofen DEFERIDA
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5 67 Gelson Gauchinho Kestering Fengler DEFERIDA

6 172 Juliano Da Silva DEFERIDA

7 66 Raquel Cristina Lazarotto DEFERIDA

8 216 Renan César Mueller DEFERIDA

9 144 Tatiane Spaniol Walker DEFERIDA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 244 Andréia Neiss Heck DEFERIDA

2 171 Angela Sackmann Reis DEFERIDA

3 130 Bruna Gava DEFERIDA

4 121 Carla Eduarda Wermuth DEFERIDA

5 126 Crystina Chaves Gomes DEFERIDA

6 199 Daniele Schneider Kunzler DEFERIDA

7 204 Dayane Cristina Martinotto Maziero DEFERIDA

8 202 Eduarda Carolina Hammes DEFERIDA

9 240 Elaine Rosa Kessler Toillier DEFERIDA

10 170 Eliana Andressa Walter DEFERIDA

11 142 Elizandra Girardi Dotti DEFERIDA

12 135 Ellen Carolina Eidt DEFERIDA

13 119 Fernanda Luiza Schoenberger DEFERIDA

14 81 Fernanda Paparella Viapiana DEFERIDA

15 116 Inês Aurélia Bellato DEFERIDA

16 208 Ivânia Baumgratz DEFERIDA

17 224 Kátia Mileni Melz Ciqueira DEFERIDA

18 40 Luciane Finger DEFERIDA

19 32 Marciani Do Nascimento DEFERIDA

20 157 Maritanya Pietro Biasi DEFERIDA

21 163 Milena Paulata DEFERIDA

22 222 Naiara Colliselli DEFERIDA

23 93 Neilise Beatriz Muller Nyland DEFERIDA

24 63 Patricia Mayer Pedretti DEFERIDA

25 140 Rosane Becker Valk DEFERIDA

26 128 Rosenilda Bertol DEFERIDA

27 155 Sirleni Dill Bazzo DEFERIDA

28 106 Suelyn Caroline Reis DEFERIDA

29 90 Tainá Dill DEFERIDA

30 42 Vanessa Angélica Reckziegel DEFERIDA

31 59 Vânia Inês Wenger Fengler DEFERIDA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 109 Cleide Carline Schaefer DEFERIDA

2 55 Cristiane Marina DEFERIDA

3 54 Daiana Reis DEFERIDA

4 158 Daniele Friedrichs Vacari DEFERIDA

5 149 Eduarda Kuhn Heck DEFERIDA
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6 189 Luciane Weis DEFERIDA

7 174 Marciane Cristiane Winter DEFERIDA

8 22 Solange Dos Santos Cruz DEFERIDA

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 111 Camila Tibola DEFERIDA

2 136 Carine Eva Dalmonte Sartori DEFERIDA

3 114 Denise Scherer DEFERIDA

4 203 Eduarda Carolina Hammes DEFERIDA

5 239 Elaine Rosa Kessler Toillier DEFERIDA

6 143 Elizandra Girardi Dotti DEFERIDA

7 120 Fernanda Luiza Schoenberger DEFERIDA

8 82 Fernanda Paparella Viapiana DEFERIDA

9 49 Franciele Carla De Valle DEFERIDA

10 86 Ivânia Baumgratz DEFERIDA

11 115 Ivania Ott DEFERIDA

12 193 Jessica De Siqueira DEFERIDA

13 88 Jocilene Juliana Nievinski Pasini DEFERIDA

14 242 Josiane Pereira Da Silva DEFERIDA

15 147 Luana Heberle DEFERIDA

16 153 Luiz Gluitz DEFERIDA

17 69 Luma Pelentir DEFERIDA

18 36 Marciane Rohden Toillier DEFERIDA

19 38 Marilene Correia DEFERIDA

20 180 Marli Terezinha Lisot Bertoletti DEFERIDA

21 223 Naiara Colliselli DEFERIDA

22 74 Patricia Bohnenberger DEFERIDA

23 64 Patricia Mayer Pedretti DEFERIDA

24 47 Roberta Luiza Schroer Bourscheid DEFERIDA

25 83 Simone Gawski DEFERIDA

26 60 Vânia Inês Wenger Fengler DEFERIDA

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 196 Carolina Franchini Krawczak DEFERIDA

PROFESSOR DE ESTIMULAÇÃO PEDAGÓGICA - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 30 Adriani Teresinha Do Nascimento DEFERIDA

2 191 Aline Griebeler DEFERIDA

3 233 Cristiane Walter Meotti DEFERIDA

4 228 Flaviani Claudia Carboni DEFERIDA

5 137 Graciele Klein DEFERIDA

6 117 Ivania Ott DEFERIDA

7 162 Milena Paulata DEFERIDA

8 127 Rosenilda Bertol DEFERIDA
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PROFESSOR DE INFORMÁTICA - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 182 Diego Aléx Pelissari DEFERIDA

2 178 Pamela Bianca Bussiol DEFERIDA

PROFESSOR DE INFORMÁTICA - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 205 Felipe Eduardo Bohnen DEFERIDA

2 79 Jaderson Alex Da Costa Silva DEFERIDA

SEGUNDO PROFESSOR DE TURMA - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 192 Aline Griebeler DEFERIDA

2 238 Andressa Eidt DEFERIDA

3 183 Charles Rodrigo Schwabe DEFERIDA

4 100 Danieli Spaniol Walker DEFERIDA

5 169 Eliana Andressa Walter DEFERIDA

6 194 Livia Maria Negrini DEFERIDA

7 107 Suelyn Caroline Reis DEFERIDA

8 118 Tais Regina Pavan DEFERIDA

 Art. 2º. Por este instrumento ficam indeferidas, por não atenderem as instruções contidas no Edital de Processo Seletivo nº 008/2022, do 
Município de Tunápolis - SC, as seguintes inscrições:

AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 122 Ivanete Dill INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2.4 do edital.

2 45 Keli Regina Santin Dos Santos
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

AUXILIAR DE ENSINO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 141 Adriani Teresinha Do Nascimento
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

2 161 Cediane De Fatima Jaguzeski INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2.4 do edital.

3 50 Daniela Geremia
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 173 Daniele Mittmann Zanin
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

5 104 Micheli Bedin
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

AUXILIAR DE ESCOLA

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 249 Bruno Vidaletti Brum
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.
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2 56 Carine Follmann INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

3 110 Cleide Carline Schaefer
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 166 Fernanda Paiano Rosin INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

5 70 Gisele Eduarda Strieder
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

6 73 Helen Tainara Kamphorst
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

7 113 Indianara Rodrigues
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

8 218 Janice Maria Wuitschick Do Nasci-
mento

INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2.4 do edital.

9 41 Keli Fagundes Sonaglio
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

10 188 Luciane Weis INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2.4 do edital.

11 61 Marcia Regina Martins Antunes
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

12 181 Mariana De Oliveira Borges
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

13 154 Marise Correia De Alencar
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

14 151 Pricila Tomasi De Souza
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

15 1 Reginaldo Rodrigues De Souza
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

16 247 Scheila Weber
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

17 27 Silvani Maria Do Nascimento INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2.4 do edital.

18 98 Tatiane Bohnen Hochscheidt INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

MERENDEIRA

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 175 Fernanda Paiano Rosin INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

2 168 Janice Maria Stulp Sackmann
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 108 Alex De Oliveira Maciel
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

2 77 Raquel Follmann De Oliveira
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA** - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 71 Ismael Pedro Kosmann INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

2 44 Paulo Roberto Silva Santos
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

3 160 Thiago André Winter
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 23 Thifany Amaral
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 8 Aline Theobald Klunck INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

2 156 Cleusa Kaufmann
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

3 51 Daniela Geremia
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 15 Diênefer Beatriz De Moura Nunes INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

5 184 Ediane Carla Luft
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

6 13 Janete Cavalheiro
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

7 34 Jessica De Siqueira INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

8 235 Jéssica Valquiria Hertes
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

9 243 Josiane Pereira Da Silva
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

10 35 Marciane Rohden Toillier INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

11 39 Marilene Correia INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

12 21 Taís Cristina Kuhn INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 19 Alessandra Soldi Bagiston
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

2 92 Aline Dalla Picola
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

3 133 Camila Kramer
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 190 Daiana Lorencini
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.
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5 37 Graciele Wagner
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

6 62 Juciane Scherer
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

7 33 Marineia Ciqueira Turatti
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 87 Catarina Lessa De Carvalho Terhorst 
Rauber

INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

2 185 Ediane Carla Luft
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

3 236 Jéssica Valquiria Hertes
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 146 Maria Mutiana Pinheiro Jacome
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

5 94 Paula Alessandra Loga Ruppenthal
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

6 124 Taís Cristina Kuhn
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 152 Rosa Silvana Barbery
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

PROFESSOR DE ESTIMULAÇÃO PEDAGÓGICA - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 97 Leonice Maria Wille Catto
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

2 195 Livia Maria Negrini
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

3 95 Paula Alessandra Loga Ruppenthal
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 11 Rosemeri Matte
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

SEGUNDO PROFESSOR DE TURMA - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 29 Adriani Teresinha Do Nascimento INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

2 103 Carlise Spies Reichert
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.
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3 14 Janete Cavalheiro
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 7 Marilene Correia INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

5 84 Nara Regina Rodrigues Da Silva
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

6 12 Rosemeri Matte
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

7 17 Tânia Marise Specht INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

 Art. 3º. Os candidatos com inscrição indeferida terão os dias 06.10 e 07.10 de 2022 para realizarem recurso, pela internet, no site: www.
ameosc.org.br
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Tunápolis – SC, 05 de outubro de 2022.

MARINO JOSE FREY
Prefeito Municipal
Este decreto foi publicado na
Presente data

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Técnico em Controladoria Interna

DECRETO Nº 2333
Publicação Nº 4264533

Decreto nº 2.333/2022, de 11 de outubro de 2022.

Da homologação das inscrições (após o prazo de recursos) do Edital de Processo Seletivo nº. 008/2022 e da outras providencias.

O Prefeito do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei,

DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o deferimento e indeferimento das inscrições (após o prazo de recursos) do Processo Seletivo nº 008/2022 da 
Prefeitura Municipal de Tunápolis – SC, conforme segue:

AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 245 Alex Carlos Dalla Picola HOMOLOGADA

2 221 Ana Maria Ghizzi HOMOLOGADA

3 209 Ana Paula Ghizzi HOMOLOGADA

4 176 Elaine Da Silva Souza HOMOLOGADA

5 220 Lirio Jose Ghizzi HOMOLOGADA

AUXILIAR DE ENSINO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 246 Andréia Neiss Heck HOMOLOGADA

2 129 Bruna Gava HOMOLOGADA

3 213 Clacir Gomes HOMOLOGADA

4 234 Dalva Preis Meurer HOMOLOGADA

5 159 Daniele Friedrichs Vacari HOMOLOGADA

6 102 Danieli Spaniol Walker HOMOLOGADA

7 134 Ellen Carolina Eidt HOMOLOGADA

8 2 Francieli Bottega Schneider HOMOLOGADA

9 96 Graciele Klein HOMOLOGADA

http://www.ameosc.org.br
http://www.ameosc.org.br
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10 4 Gracieli Giordani HOMOLOGADA

11 76 Jaqueline Gavski HOMOLOGADA

12 89 Jocilene Juliana Nievinski Pasini HOMOLOGADA

13 148 Luana Heberle HOMOLOGADA

14 3 Luisa Korbes Heberle HOMOLOGADA

15 105 Marciane Rohden Toillier HOMOLOGADA

16 31 Marciani Do Nascimento HOMOLOGADA

17 52 Marise Correia De Alencar HOMOLOGADA

18 237 Onira Alzira Linhar HOMOLOGADA

19 75 Patricia Bohnenberger HOMOLOGADA

20 206 Patrícia Fernanda Gomes HOMOLOGADA

21 139 Rosane Becker Valk HOMOLOGADA

22 26 Rosilene Taborda De Arruda HOMOLOGADA

23 5 Vanessa Angélica Reckziegel HOMOLOGADA

AUXILIAR DE ESCOLA

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 16 Andreia Pazini HOMOLOGADA

2 78 Angélica Pazini HOMOLOGADA

3 125 Carline Debarba HOMOLOGADA

4 150 Carlise Klement HOMOLOGADA

5 229 Carlise Paul HOMOLOGADA

6 200 Cediane De Fatima Jaguzeski HOMOLOGADA

7 217 Clarice Maria Stulp Francener HOMOLOGADA

8 43 Danrley Marcos Bohnen HOMOLOGADA

9 214 Fabiane Francener HOMOLOGADA

10 201 Heloisa Bianca Girardi Vivian HOMOLOGADA

11 212 Kamila Maria Pancotte HOMOLOGADA

12 91 Kauana Hennig Padilha HOMOLOGADA

13 101 Lisete Stein HOMOLOGADA

14 186 Marciana Werepkowski De Abreu HOMOLOGADA

15 138 Maria Clara Kerkhoff Pelissari HOMOLOGADA

16 207 Maria Fernanda Sommer Campagno-
lo Antunes HOMOLOGADA

17 80 Marineia Ciqueira Turatti HOMOLOGADA

18 248 Patrícia Schorr HOMOLOGADA

19 72 Rozana Formagini HOMOLOGADA

20 197 Solange Sommer HOMOLOGADA

21 99 Tatiane Bohnen Hochscheidt HOMOLOGADA

22 132 Tauana Ostgen HOMOLOGADA

23 9 Victória Letícia Lopes De Souza HOMOLOGADA

24 68 Zenilda Goreti De Castilhos HOMOLOGADA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE HIDRÁULICA

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 187 Anderson Luiz Geisel HOMOLOGADA

2 241 Elionei Tiago Formagin HOMOLOGADA

3 177 Luciano Rhoden Naue HOMOLOGADA
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FONOAUDIÓLOGO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 20 Ana Paula Schmitz Rambo HOMOLOGADA

INSTRUTOR DE DANÇAS COREOGRÁFICAS

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 198 Cristina Walter Meotti HOMOLOGADA

2 226 Daiane Altenhofen HOMOLOGADA

3 25 Pâmela Bracht HOMOLOGADA

4 145 Tatiane Spaniol Walker HOMOLOGADA

INSTRUTOR DE PATINAÇÃO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 24 Pâmela Bracht HOMOLOGADA

2 46 Roberta Luiza Schroer Bourscheid HOMOLOGADA

MERENDEIRA

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 232 Cleria Kuhlkamp Scheren HOMOLOGADA

2 179 Fernanda Paiano Rosin HOMOLOGADA

3 123 Ivanete Dill HOMOLOGADA

4 219 Janice Maria Wuitschick Do Nasci-
mento HOMOLOGADA

5 215 Jhessika Naiara Severino Santana 
Pedreira HOMOLOGADA

6 6 Raquel Luíza Schoeninger Kunst HOMOLOGADA

7 28 Silvani Maria Do Nascimento HOMOLOGADA

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE (CNH CATEGORIA C)

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 112 Fabio Tiago Melz HOMOLOGADA

2 58 Gelson Becker Paul HOMOLOGADA

PROFESSOR DE ALEMÃO - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 164 Gabriela Geller HOMOLOGADA

PROFESSOR DE ARTE - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 211 Carolina Thomas HOMOLOGADA

2 48 Franciele Carla De Valle HOMOLOGADA

3 53 Nadir Bonet HOMOLOGADA

PROFESSOR DE ARTE - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 65 Geovana Cazagranda Cassol HOMOLOGADA

2 57 Priscila Bieger HOMOLOGADA
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 227 Eduardo Gustavo Eidt HOMOLOGADA

2 210 Fabiana Fagundes Da Silva HOMOLOGADA

3 165 Luan Douglas Dreyer Francener HOMOLOGADA

4 167 Lucila Ferreira Braga HOMOLOGADA

5 85 Valdir Vier HOMOLOGADA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA** - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 230 Adriane Gomes HOMOLOGADA

2 18 Andressa Andreola HOMOLOGADA

3 10 Cristina Walter Meotti HOMOLOGADA

4 225 Daiane Altenhofen HOMOLOGADA

5 67 Gelson Gauchinho Kestering Fengler HOMOLOGADA

6 172 Juliano Da Silva HOMOLOGADA

7 66 Raquel Cristina Lazarotto HOMOLOGADA

8 216 Renan César Mueller HOMOLOGADA

9 144 Tatiane Spaniol Walker HOMOLOGADA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 244 Andréia Neiss Heck HOMOLOGADA

2 171 Angela Sackmann Reis HOMOLOGADA

3 130 Bruna Gava HOMOLOGADA

4 121 Carla Eduarda Wermuth HOMOLOGADA

5 126 Crystina Chaves Gomes HOMOLOGADA

6 199 Daniele Schneider Kunzler HOMOLOGADA

7 204 Dayane Cristina Martinotto Maziero HOMOLOGADA

8 202 Eduarda Carolina Hammes HOMOLOGADA

9 240 Elaine Rosa Kessler Toillier HOMOLOGADA

10 170 Eliana Andressa Walter HOMOLOGADA

11 142 Elizandra Girardi Dotti HOMOLOGADA

12 135 Ellen Carolina Eidt HOMOLOGADA

13 119 Fernanda Luiza Schoenberger HOMOLOGADA

14 81 Fernanda Paparella Viapiana HOMOLOGADA

15 116 Inês Aurélia Bellato HOMOLOGADA

16 208 Ivânia Baumgratz HOMOLOGADA

17 224 Kátia Mileni Melz Ciqueira HOMOLOGADA

18 40 Luciane Finger HOMOLOGADA

19 32 Marciani Do Nascimento HOMOLOGADA

20 157 Maritanya Pietro Biasi HOMOLOGADA

21 163 Milena Paulata HOMOLOGADA

22 222 Naiara Colliselli HOMOLOGADA

23 93 Neilise Beatriz Muller Nyland HOMOLOGADA

24 63 Patricia Mayer Pedretti HOMOLOGADA
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25 140 Rosane Becker Valk HOMOLOGADA

26 128 Rosenilda Bertol HOMOLOGADA

27 155 Sirleni Dill Bazzo HOMOLOGADA

28 106 Suelyn Caroline Reis HOMOLOGADA

29 90 Tainá Dill HOMOLOGADA

30 42 Vanessa Angélica Reckziegel HOMOLOGADA

31 59 Vânia Inês Wenger Fengler HOMOLOGADA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 109 Cleide Carline Schaefer HOMOLOGADA

2 55 Cristiane Marina HOMOLOGADA

3 54 Daiana Reis HOMOLOGADA

4 158 Daniele Friedrichs Vacari HOMOLOGADA

5 149 Eduarda Kuhn Heck HOMOLOGADA

6 189 Luciane Weis HOMOLOGADA

7 174 Marciane Cristiane Winter HOMOLOGADA

8 22 Solange Dos Santos Cruz HOMOLOGADA

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 111 Camila Tibola HOMOLOGADA

2 136 Carine Eva Dalmonte Sartori HOMOLOGADA

3 114 Denise Scherer HOMOLOGADA

4 203 Eduarda Carolina Hammes HOMOLOGADA

5 239 Elaine Rosa Kessler Toillier HOMOLOGADA

6 143 Elizandra Girardi Dotti HOMOLOGADA

7 120 Fernanda Luiza Schoenberger HOMOLOGADA

8 82 Fernanda Paparella Viapiana HOMOLOGADA

9 49 Franciele Carla De Valle HOMOLOGADA

10 86 Ivânia Baumgratz HOMOLOGADA

11 115 Ivania Ott HOMOLOGADA

12 193 Jessica De Siqueira HOMOLOGADA

13 88 Jocilene Juliana Nievinski Pasini HOMOLOGADA

14 242 Josiane Pereira Da Silva HOMOLOGADA

15 147 Luana Heberle HOMOLOGADA

16 153 Luiz Gluitz HOMOLOGADA

17 69 Luma Pelentir HOMOLOGADA

18 36 Marciane Rohden Toillier HOMOLOGADA

19 38 Marilene Correia HOMOLOGADA

20 180 Marli Terezinha Lisot Bertoletti HOMOLOGADA

21 223 Naiara Colliselli HOMOLOGADA

22 74 Patricia Bohnenberger HOMOLOGADA

23 64 Patricia Mayer Pedretti HOMOLOGADA

24 47 Roberta Luiza Schroer Bourscheid HOMOLOGADA

25 83 Simone Gawski HOMOLOGADA

26 60 Vânia Inês Wenger Fengler HOMOLOGADA
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PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 196 Carolina Franchini Krawczak HOMOLOGADA

PROFESSOR DE ESTIMULAÇÃO PEDAGÓGICA - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 30 Adriani Teresinha Do Nascimento HOMOLOGADA

2 191 Aline Griebeler HOMOLOGADA

3 233 Cristiane Walter Meotti HOMOLOGADA

4 228 Flaviani Claudia Carboni HOMOLOGADA

5 137 Graciele Klein HOMOLOGADA

6 117 Ivania Ott HOMOLOGADA

7 162 Milena Paulata HOMOLOGADA

8 127 Rosenilda Bertol HOMOLOGADA

PROFESSOR DE INFORMÁTICA - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 182 Diego Aléx Pelissari HOMOLOGADA

2 178 Pamela Bianca Bussiol HOMOLOGADA

PROFESSOR DE INFORMÁTICA - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 205 Felipe Eduardo Bohnen HOMOLOGADA

2 79 Jaderson Alex Da Costa Silva HOMOLOGADA

SEGUNDO PROFESSOR DE TURMA - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 192 Aline Griebeler HOMOLOGADA

2 238 Andressa Eidt HOMOLOGADA

3 183 Charles Rodrigo Schwabe HOMOLOGADA

4 100 Danieli Spaniol Walker HOMOLOGADA

5 169 Eliana Andressa Walter HOMOLOGADA

6 194 Livia Maria Negrini HOMOLOGADA

7 107 Suelyn Caroline Reis HOMOLOGADA

8 118 Tais Regina Pavan HOMOLOGADA

 Art. 2º. Por este instrumento permanecem indeferidas, por não atenderem as instruções contidas no Edital de Processo Seletivo nº 
008/2022, do Município de Tunápolis - SC, as seguintes inscrições:

AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 122 Ivanete Dill INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2.4 do edital.

2 45 Keli Regina Santin Dos Santos
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

AUXILIAR DE ENSINO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição
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1 141 Adriani Teresinha Do Nascimento
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

2 161 Cediane De Fatima Jaguzeski INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2.4 do edital.

3 50 Daniela Geremia
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 173 Daniele Mittmann Zanin
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

5 104 Micheli Bedin
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

AUXILIAR DE ESCOLA

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 249 Bruno Vidaletti Brum
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

2 56 Carine Follmann INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

3 110 Cleide Carline Schaefer
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 166 Fernanda Paiano Rosin INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

5 70 Gisele Eduarda Strieder
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

6 73 Helen Tainara Kamphorst
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

7 113 Indianara Rodrigues
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

8 218 Janice Maria Wuitschick Do Nasci-
mento

INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2.4 do edital.

9 41 Keli Fagundes Sonaglio
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

10 188 Luciane Weis INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2.4 do edital.

11 61 Marcia Regina Martins Antunes
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

12 181 Mariana De Oliveira Borges
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

13 154 Marise Correia De Alencar
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

14 151 Pricila Tomasi De Souza
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

15 1 Reginaldo Rodrigues De Souza
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

16 247 Scheila Weber
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

17 27 Silvani Maria Do Nascimento INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2.4 do edital.

18 98 Tatiane Bohnen Hochscheidt INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).
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MERENDEIRA

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 175 Fernanda Paiano Rosin INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

2 168 Janice Maria Stulp Sackmann
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 108 Alex De Oliveira Maciel
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

2 77 Raquel Follmann De Oliveira
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA** - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 71 Ismael Pedro Kosmann INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

2 44 Paulo Roberto Silva Santos
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

3 160 Thiago André Winter
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 23 Thifany Amaral
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 8 Aline Theobald Klunck INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

2 156 Cleusa Kaufmann
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

3 51 Daniela Geremia
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 15 Diênefer Beatriz De Moura Nunes INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

5 184 Ediane Carla Luft
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

6 13 Janete Cavalheiro
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

7 34 Jessica De Siqueira INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

8 235 Jéssica Valquiria Hertes
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

9 243 Josiane Pereira Da Silva
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

10 35 Marciane Rohden Toillier INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).
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11 39 Marilene Correia INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

12 21 Taís Cristina Kuhn INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 19 Alessandra Soldi Bagiston
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

2 92 Aline Dalla Picola
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

3 133 Camila Kramer
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 190 Daiana Lorencini
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

5 37 Graciele Wagner
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

6 62 Juciane Scherer
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

7 33 Marineia Ciqueira Turatti
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 87 Catarina Lessa De Carvalho Terhorst 
Rauber

INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

2 185 Ediane Carla Luft
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

3 236 Jéssica Valquiria Hertes
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 146 Maria Mutiana Pinheiro Jacome
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

5 94 Paula Alessandra Loga Ruppenthal
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

6 124 Taís Cristina Kuhn
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 152 Rosa Silvana Barbery
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

PROFESSOR DE ESTIMULAÇÃO PEDAGÓGICA - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 97 Leonice Maria Wille Catto
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.
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2 195 Livia Maria Negrini
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

3 95 Paula Alessandra Loga Ruppenthal
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 11 Rosemeri Matte
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

SEGUNDO PROFESSOR DE TURMA - HABILITADO

Nº Insc. Nome do(a) Candidato(a) Situação da Inscrição

1 29 Adriani Teresinha Do Nascimento INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

2 103 Carlise Spies Reichert
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

3 14 Janete Cavalheiro
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

4 7 Marilene Correia INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

5 84 Nara Regina Rodrigues Da Silva
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

6 12 Rosemeri Matte
INDEFERIDA - Não cumprimento do 
Item 2, subitem 2.1.1.1, alínea "d" 
do edital.

7 17 Tânia Marise Specht INDEFERIDA - Inscrição Cancelada 
pelo (a) Candidato (a).

 Art. 3º. Foram homologadas todas as inscrições que atenderam as instruções contidas no Edital de Processo Seletivo nº 008/2022, do 
Município de Tunápolis – SC.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tunápolis – SC, 11 de outubro de 2022.

MARINO JOSE FREY
Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado na
Presente data

DECRETO Nº 2336
Publicação Nº 4264540

DECRETO Nº 2.336/2022 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

REGULAMENTA A PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE (CNH CATEGORIA C) DO EDITAL DE PROCESSO 
SELETIVO Nº 008/2022, DESTINADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA O QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE 
TUNÁPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA.

O Prefeito de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, Sr. MARINO JOSÉ FREY, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos dispositivos 
da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Lei Complementar nº 13/2006 e respectivas atualizações, Leis Complementares Muni-
cipais nº 026 e respectivas atualizações e Lei nº 0977/2010 e Lei Complementar 69/2022 e 070/2022 e respectivas atualizações,

DECRETA:

Art. 1° A prova prática do Edital de Processo Seletivo n° 008/2022, será aplicada para o cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 
(CNH CATEGORIA C) no dia 23 de outubro de 2022 (domingo), a partir do horário em que os candidatos encerrarem sua prova objetiva e 
se apresentarem para realizar a prova prática, tendo como local a Rua 25 de Julho s/n, centro, Tunápolis – SC.
Art. 2° O candidato que não estiver presente no dia 23/10/2022 até às 13 horas no local de realização da prova prática será considerado 
desistente e, consequentemente, eliminado do Processo Seletivo, sendo que a partir das 13h00min não será mais permitido o acesso de 
candidatos ao local de prova, sob qualquer alegação.
I - Para a função de OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE (CNH CATEGORIA C), o candidato será avaliado em 10 (dez) itens, tendo como 
critérios seu desempenho na condução da máquina ou veículo, sendo avaliados: habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos 
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obrigatórios), postura, sinalização (regras de trânsito, de preferência, de mudança de direção, de percurso e de ultrapassagem), manobras 
(estacionar, frente e marcha a ré, na estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), retrovisor, direção defensiva, realização de 
tarefa solicitada. Os conceitos utilizados são: Ótimo (0,70 pontos), Muito Bom (0,60 pontos); Bom (0,50 pontos); Satisfatório (0,40 pontos), 
Regular (0,30 ponto) e Péssimo (0,00 ponto).
II - Para a realização da Prova Prática para o cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE (CNH CATEGORIA C), o candidato deve apre-
sentar, obrigatoriamente, a Carteira Nacional de Habilitação categoria C.

III – O veículo que será utilizado para realização da Prova Prática do cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE (CNH CATEGORIA C) 
será: MINI CARREGADEIRA BOBCAT S 175.
Parágrafo único. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo reserva-se o direito de, por razões de ordem técnica ou condições meteo-
rológicas alterar a data e o local das provas práticas, comunicando essas alterações aos candidatos.

Art. 3° Fica convocado e designado o servidor Marcos Roberto Baumgratz, para fiscalizar, acompanhar e dar suporte aos administradores 
na aplicação das provas práticas, no dia, hora e local fixados.

Art. 4° Somente os candidatos munidos de Carteira Nacional de Habilitação terão acesso à prova prática.

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

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Tunápolis – SC, 20 de outubro de 2022.

MARINO JOSÉ FREY
Prefeito Municipal

PROCESSO: 202/2022; SEQUENCIAL: 24; MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO. CÓDIGO REGISTRO TCE: 
4A03A8B7D2075B926E29859A5CB67EA3D39A7E6

Publicação Nº 4264412

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4A03A8B7D2075B926E29859A5CB67EA3D39A7E67
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
RUA JOÃO CASTILHO, N.111
89.898.000 – TUNAPOLIS – SC

Secretaria de Administração/Departamento de Compras
Processo de Compra N°.: 202/2022
Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia n°: 24/2022
Data Emissão: 20/10/2022
Forma de Julgamento: Menor Preço GLOBAL

O Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, torna público para o conhecimento dos interessados que as 15 horas, do dia 07 de 
novembro de 2022 na sede da municipalidade, reunir-se-á a Comissão de Licitações para proceder a abertura e julgamento das habilitações 
desta: TOMADA DE PREÇOS - Menor Preço GLOBAL, em regime de empreitada global, regendo-se este processo Licitatório pela Lei Federal 
nº. 8666/93 e suas alterações posteriores com o seguinte objeto:

EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA TROCA DE TRANSFORMADOR NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DA LINHA PITANGUEIRA INTERIOR NESTE MUNICÍPIO.

01 – RELAÇÃO DE ITENS DA LICITAÇÃO:

Item Quantidade Unid. Preço Máximo Especificação

1 1,00 UND 9.876,16

EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA 
TROCA DE TRANSFORMADOR NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DA LINHA PITANGUEIRA INTERIOR 
NESTE MUNICÍPIO. (MATERIAL E MÃO DE OBRA)

1.2 Os Serviços a serem executados deverão necessariamente realizados por empresas habilitadas junto a CELESC.

ABERTURA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

Os envelopes de nº 01 contendo as “propostas de preços” e de nº 02, contendo a “documentação de habilitação” serão recebidos pela 
Pregoeira, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, estabelecido na Rua João Castilho nº111 – Tunápolis - SC, 
CEP 89.898-000, até às 15 horas, do dia 07 de novembro de 2022, iniciando-se a Sessão Pública no mesmo horário do mesmo dia e local.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no site do Município no endereço www.tunapolis.sc.gov.br, e também poderão ser obtidos no setor 
de licitações da Prefeitura localizado à rua João Castilho, 111, Tunápolis-SC, nos dias úteis, no horário de expediente, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

file:///D:/DOMSC/Edi%c3%a7%c3%a3o%204012/arquivos/www.tunapolis.sc.gov.br
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Tunápolis/SC,.20/10/2022.

Marino José Frey
Prefeito Municipal

Processo: 202/2022;
Sequencial: 24;
Modalidade: Tomada de Preço.

Código registro TCE: 4A03A8B7D2075B926E29859A5CB67EA3D39A7E6

SUCESSO AO CADASTRAR O REGISTRO NO TCE: PROCESSO: 200/2022; SEQUENCIAL: 60; MODALIDADE: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. CÓDIGO REGISTRO TCE: B2085EF9E0E945551BC055C7886D1A44A20E63C4

Publicação Nº 4263075

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B2085EF9E0E945551BC055C7886D1A44A20E63C4
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 200/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2022
Dispensa de Licitação art. 24, inc. II da Lei n. 8.666/93
ASSUNTO: A presente dispensa tem por objeto a Contratação de serviços de levantamento topográfico de ruas do município e serviços de 
medição para fins e demarcação de limites de lotes municipais e relocação do perímetro urbano.
SOLICITANTE: Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças do município de Tunápolis – SC.
ASPECTOS PRELIMINARES DO CASO EM APREÇO
A pedido do Setor Técnico da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, em face de justificativa apresentada, passaremos a 
analisar as razões de fato e de direito que cercam a solicitação de contratação de serviços de levantamento topográfico de ruas do município 
e serviços de medição para fins e demarcação de limites de lotes municipais e relocação do perímetro urbano com espeque no art. 24, II 
da Lei Federal nº 8.666/93.
Referida contratação se mostra necessária visto a necessidade de o município de Tunápolis manter suas atividades relacionados ao setor de 
engenharia do município, abrangendo ainda o perímetro urbano.
Mostra-se de plena importância para o ente público os levantamentos topográficos destinados a uma melhor organização das ruas bem 
como a demarcação de lotes municipais e ainda o atendimento a demais necessidades relacionadas a medidas topográficas.
Certo é, a despeito de qualquer discussão técnico-jurídica que se possa travar a respeito das razões de fato que suscitaram o pedido serviços 
de levantamento topográfico de ruas do município e serviços de medição para fins e demarcação de limites de lotes municipais e relocação 
do perímetro urbano, que não se pode negar que ela caracteriza uma situação perfeitamente enquadrada no melhor e mais aperfeiçoado 
entendimento legal, que torna possível, numa primeira análise, a dispensa de licitação com espeque art. 24, II da Lei Federal 8.666/93, visto 
os orçamentos que se juntam a presente solicitação.
Destarte, passa-se a analisar os aspectos jurídicos legais que cingem o caso em epígrafe.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
No caso em tela, entende-se que o vínculo que se pretender firmar, com as estipulações de obrigações recíprocas, deverá efetivar-se por 
intermédio de contrato administrativo, sendo aquele formado entre a Administração e particular, regulado pelo Direito Público tendo no 
objeto alguma finalidade que traduza o interesse Público.
Portanto, tem-se que tal contrato administrativo deverá ser formado mediante processo licitatório, nos termos estabelecidos pela Constitui-
ção Federal em seu art. 37 e a Lei Federal 8.666/93.
A licitação nos contratos demonstra-se como regra no ordenamento jurídico, porém, a Lei Federal 8.666/93 apresenta situações excepcio-
nais onde poderá haver a dispensa de licitação nas contratações realizadas pela Administração.
A dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a administração e o particular, nos casos estabelecidos no 
art. 24 da Lei de Licitações supramencionada.
Nas Lições de Marçal Justen Filho, acerca dos fundamentos ensejadores da dispensa da licitação:
"a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável competição entre particulares, a licitação afigura-se inconveniente 
ao interesse público. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação custo-benefício será desequilibrada. Os custos necessários à 
licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão advir."
Entende-se que quando a Administração Pública pretende contratar serviços visando atender as necessidades públicas, o administrador 
poderá dispensar o procedimento licitatório e contratar de forma direta, ex vi do art. 24, II da Lei 8.666/93, in verbis:
Art. 24. É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto 
que possa ser realizada de uma só vez;
Logo, por haver preço compatível com o do valor do mercado, tal procedimento (dispensa) encontra devido amparo legal em seu escopo.
Uma vez que a dispensa de licitação deriva da impossibilidade do interesse público ser atingido através da contratação que está sendo rea-
lizada para que a mesma possua as especificidades necessárias para satisfazer as necessidades do contratante público.
Antes da contratação, necessário atentar-se ao preenchimento de requisitos necessário para legalidade da dispensa em casos como o em 
tela. São eles:
1. Necessidade do serviço para desempenho das atividades administrativas;
2. Adequação do serviço técnico para satisfação do interesse público específico;
3. Compatibilidade de preço dentro dos parâmetros exercidos no mercado.
Diante da análise dos autos, verificam-se preenchidos os requisitos acima delineados. Uma vez que tal objetivo justifica-se na determinação 
da contração do serviço para atender o interesse Público e a finalidade supramencionada no objeto.
A continuidade do serviço público deve ser preservada sendo a contratação do serviço técnico que abriga o objeto em análise forma 
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adequada para a finalidade, tendo, ainda, valores de preços praticados pela empresa condizentes com os praticados no mercado em geral.
Portanto, quanto à realização de dispensa de licitação para contratação do objeto sub examine, na análise desta Assessoria Jurídica, não 
vislumbra qualquer irregularidade ou óbice para o procedimento.

DA JUSTIFICATIVA DO AFASTAMENTO DA LICITAÇÃO
Sobre a justificativa do afastamento da licitação, este item encontra-se presente nos autos, em documento devidamente assinado pelo 
responsável técnico da Secretaria solicitante, ocasião em que o mesmo demonstra a necessidade de serviços de levantamento topográfico 
de ruas do município e serviços de medição para fins e demarcação de limites de lotes municipais e relocação do perímetro urbano.
Verifica-se ainda a chancela da autoridade competente à justificativa apresentada encontra-se, de modo que se pode considerar atendida a 
exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos jurídico-formais.
É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados 
aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados.
Destarte, quanto à justificativa da contratação, não cabe a Assessoria Jurídica adentrar o mérito (oportunidade e conveniência) das opções 
do Administrador, exceto em caso de afronta a preceitos legais. O papel da Assessoria Jurídica é recomendar que tal justificativa seja a mais 
completa possível, orientando o órgão assistido, se for o caso, pelo seu aperfeiçoamento ou reforço, na hipótese de ela se revelar insufi-
ciente, desproporcional ou desarrazoada, de forma a não deixar margem para futuros questionamentos, por exemplo, quanto à pertinência 
ou necessidade da contratação.
Neste item foi cumprida a formalidade legal imposta.

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
Sobre a justificativa da escolha do fornecedor, este item encontrasse presente nos autos, em documento devidamente assinado pelo res-
ponsável.
A escolha recaiu na contratação de uma empresa, por apresentar disponibilidade e qualificação técnica capaz de atender as exigências 
necessárias, aliado aos menores preços ofertados.

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
Sobre a justificativa do preço, este item encontra-se presente nos autos, em documento devidamente assinado pela empresa a ser contra-
tada, diante de orçamentos apresentados, e sendo o preço praticado igual aos de mercado no geral.
Resta regularmente cumprida a exigência legal neste quesito.

DA PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A Lei nº 8.666/93, estabelece que a contratação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obriga-
ções decorrentes da aquisição a ser executada no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.
A declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, com indicação de rubrica específica e suficiente encontra-se nos autos, atestando 
a regularidade do feito neste quesito.

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DA LICITAÇÃO
Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, 
torna-se possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a contratação.
A abertura do processo de dispensa de licitação foi devidamente autorizado como determina a legislação, contendo todas a justificativas 
previstas na legislação, perfazendo assim os ditames legais que regem a matéria.
No presente caso, tal exigência foi cumprida, estando em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.

DA DESIGNAÇÃO DOS AGENTES COMPETENTES PARA O PRESENTE FEITO
Para a realização da licitação, ou como no presente caso, dispensa de licitação, a autoridade competente deve designar a Comissão Perma-
nente de Licitações, para elaborar todos os procedimentos relativos as licitações, ou os procedimento pertinentes na hipótese das exceções 
legais a licitações.
Percebe-se preenchido este requisito quando se verifica a presença nos autos do despacho do chefe do Poder Executivo Municipal.

CONCLUSÃO
Assim, conclui-se, quanto à instrução processual, que os requisitos inerentes foram devidamente cumpridos no presente feito, pelo que 
somos de parecer favorável a compra, via dispensa de licitação.
Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e na Lei nº 
8.666/93.
Destarte, não se incluem no âmbito de análise da Assessoria Jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de or-
dem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município de 
Tunápolis – SC.
Dessa feita e diante do exposto, ponderando pela prova de regularidade fiscal como requisito básico para Contratar com o Poder Público, 
bem como a completa desnecessidade de mover procedimento licitatório que comportaria ainda em maior ónus a Administração, observando 
o inteiro teor deste parecer, nosso posicionamento é favorável a Dispensa prevista desde que atendidos todos requisitos aqui mencionados.

É o Parecer.

À consideração superior.

Tunápolis, 18 de outubro de 2022.

FLÁVIO MARCOS LAZAROTTO
Assessor Jurídico
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OAB/SC 31.520

COMUNICAÇÃO INTERNA

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

Senhor Assessor Jurídico

Tendo em vista a necessidade de contratação de serviços de levantamento topográfico de ruas do município e serviços de medição para fins 
e demarcação de limites de lotes municipais e relocação do perímetro urbano, ocasião em que, o município busca respeitar devidamente os 
princípios legais é que nos dirigimos a este departamento.
Diante da necessidade constatada pelo responsável, mostra imprescindível a contratação do citado serviço.
Assim submeto a documentação em anexo (Orçamentos, previsão orçamentária e justificativas) para análise e parecer acerca da modalida-
de de Licitação a ser adotada no presente caso.

Atenciosamente,

Tunápolis, 18 de outubro de 2022

MARINO JOSÉ FREY
Prefeito Municipal

COMUNICAÇÃO INTERNA

Do: Prefeito Municipal
Para: Setor de Licitações

Com o presente, solicito de Vossa Senhoria os bons préstimos no sentido de realizar Processo Licitatório de Dispensa de Licitação por com 
fulcro no artigo 24, inc. II da Lei n. 8.666/93, para contratação de serviços de levantamento topográfico de ruas do município e serviços de 
medição para fins e demarcação de limites de lotes municipais e relocação do perímetro urbano da forma apresentada pela documentação 
que segue em anexo.

Atenciosamente,

Tunápolis, 18 de outubro de 2022.

MARINO JOSÉ FREY
Prefeito Municipal

COMUNICAÇÃO INTERNA

Da: Assessoria Jurídica Municipal
Para: Gabinete do Prefeito Municipal

Senhor Prefeito.

Em atenção a solicitação recebida deste gabinete para expedição de parecer jurídico para contratação de serviços de levantamento topo-
gráfico de ruas do município e serviços de medição para fins e demarcação de limites de lotes municipais e relocação do perímetro urbano, 
informamos que segue em anexo nossas considerações.
Informamos ainda que somos de parecer favorável pela dispenda de licitação da forma melhor fundamentada no parecer que ora se junta 
aos presentes autos.

Respeitosamente.

Tunápolis, 18 de outubro de 2022

FLÁVIO MARCOS LAZAROTTO
OAB/SC 31.520
Assessor Jurídico

Sucesso ao cadastrar o registro no TCE:

Processo: 200/2022;
Sequencial: 60;
Modalidade: Dispensa de licitação.

Código registro TCE: B2085EF9E0E945551BC055C7886D1A44A20E63C4
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

A Comissão de licitação verificou somente que a empresa M&M Assessoria e Consultoria Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 11.033.328/0001-88, estabelecida á Rua: Est.Linha Tunas Interior, no Município de Tunápolis-SC, representada pela Sra. 
Marciane Strieder Vivian, sócia administradora, está com a regularidade fiscal em dia, de acordo com negativas que se encontram anexo 
ao processo.

Presidente da Comissão de Licitação Membro Membro

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Tendo em vista as exposições motivadas neste documento e levando-se em consideração o relevante interesse público municipal em ques-
tão, com base art. 24, inc. II da Lei n. 8.666/93 no valor de 9.000,00 (nove mil reais), ratifico este processo de dispensa de Licitação e 
autorizo a efetiva realização da despesa conforme fundamentado nos atos acima invocados. Publique-se de acordo com o artigo 26, da Lei 
nº 8.666/93.
DO CONTRATO:
Será dispensada a celebração de termo Específico de Contrato entre as partes, na forma do disposto no artigo 62 da lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, passando a substituí-lo os seguintes instrumentos:
a) O edital da Inexigibilidade
b) A Proposta Escrita
c) A Nota de Empenho;
d) Autorização de Fornecimento.
DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.
Fica homologado e Adjudicado o presente processo de dispensa de Licitação em favor da empresa M&M Assessoria e Consultoria Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.033.328/0001-88, estabelecida á Rua: Est.Linha Tunas Interior, no Município 
de Tunápolis-SC. Assim, por conseq-ência, determino a elaboração de autorização de fornecimento, com subseq-ente empenho, nos moldes 
deste documento, depois de cumpridas todas as exigências impostas pela Lei Federal nº. 8.666/93 para a efetivação do mesmo.

Tunápolis, 20 de outubro de 2022.
MARINO JOSÉ FREY
PREFEITO MUNICIPAL
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HOMOLOGAÇÃO Nº 186/2022
Publicação Nº 4264795

 

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

78.486.198/0001-52CNPJ: (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

Telefone:
Rua João de Castilho, 111 - CentroEndereço:

Nr.:   17/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

186/2022

29/09/2022

Constitui objeto da presente Licitação a contratação de empresa para confecção de
CAMISETAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, conforme itens, quantitativos e especificações constantes
no anexo I deste edital.

186/2022

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

17/2022 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 20/10/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 7.134,0004.003.12.365.0005.2012.3.3.90.00.00Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola
R$ 7.136,8004.007.12.365.0005.2070.3.3.90.00.00Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche
R$ 7.134,0004.002.12.361.0005.2011.3.3.90.00.00Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

f) Fornecedores e Resumo de Lotes Vencedores:
G.F.CONFECCOES LTDA

Total do loteDescrição do loteNúmero
R$21.404,801 LOTE 01

R$21.404,80Total do fornecedor:

R$21.404,80Total Geral:

20 de Outubro de 2022Tunápolis,

Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL
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HOMOLOGAÇÃO Nº 200/2022
Publicação Nº 4264073

 

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

78.486.198/0001-52CNPJ: (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

Telefone:
Rua João de Castilho, 111 - CentroEndereço:

Nr.:   60/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

200/2022

20/10/2022

A presente dispensa tem por objeto a Contratação de serviços de levantamento
topográfico de ruas do município e serviços de medição para fins e demarcação de
limites de lotes municipais e relocação do perímetro urbano.

200/2022

c) Modalidade: Dispensa de licitação

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

60/2022 - DL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 20/10/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

M & M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R$ 9.000,00100,000 90,00001 - SERVIÇOS TOPOGRAFIA A SEREM PRESTADOS CONFORME
SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO ARQUIVOS FISICOS DOS
MAPAS EM 03 VIAS, EMISSÃO DE ART/RRT E MEMORIAL
DESCRITIVO DAS ÁREAS - Marca:

HS

R$ 9.000,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 9.000,0003.001.04.122.0002.2009.3.3.90.00.00Manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e

Finanças

20 de Outubro de 2022Tunápolis,

Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL
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HOMOLOGAÇÃO Nº 201/2022
Publicação Nº 4264074

 

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

78.486.198/0001-52CNPJ: (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

Telefone:
Rua João de Castilho, 111 - CentroEndereço:

Nr.:   13/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

201/2022

20/10/2022

A presente licitação tem a objeto a aquisição de pino de fixação, amortecedor inferior,
conjunto de tirantes, para o conserto do rompedor hidráulico MSB Saga 180, sendo a
Prime Máquinas distribuidor exclusivo para reposição de peças e equipamentos da
marca MSB, conforme carta de exclusividade anexa.

201/2022

c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

13/2022 - IL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 20/10/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

R$ 2.020,002,000 1.010,00001 - A1806210 PINO DE FIXAÇÃO - Marca: UN

R$ 1.800,001,000 1.800,00002 - A1800250 AMORTECEDOR - Marca: UN

R$ 2.030,001,000 2.030,00003 - A1806580 CONJUNTO DE TIRANTES - Marca: UN

R$ 5.850,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 5.850,0006.001.26.782.0015.2027.3.3.90.00.00Manutenção dos Serviços de Transportes

20 de Outubro de 2022Tunápolis,

Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL
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HOMOLOGAÇÃO Nº 37/2022
Publicação Nº 4264438

 

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TUNÁPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

78.486.198/0001-52CNPJ: (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

Telefone:
Rua João de Castilho, 111 - CentroEndereço:

Nr.:   4/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

37/2022

09/02/2022

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL A AQUISIÇÃO DE AGASALHOS
ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E
UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONFORME ITENS, QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
ANEXO I DESTE EDITAL

37/2022

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

4/2022 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 03/03/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Lotes Vencedores:
CONFECSUL UNIFORMES LTDA

Total do loteDescrição do loteNúmero
R$54.134,781 LOTE 01

R$54.134,78Total do fornecedor:
RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES

Total do loteDescrição do loteNúmero
R$54.324,781 LOTE 01

R$54.324,78Total do fornecedor:
ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Total do loteDescrição do loteNúmero
R$80.889,781 LOTE 01

R$80.889,78Total do fornecedor:

R$189.349,34Total Geral:

20 de Outubro de 2022Tunápolis,

Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL
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Turvo

Prefeitura

EXTRATO.EDITAL.PREGAOPRESENCIAL.117.2022-PMT
Publicação Nº 4264610

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AFEFCF631BAAF276D0BE7C4DEE5AB9BC63694126
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2022 - SRP
REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: O presente procedimento licitatório, tem por objetivo registrar preços no intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para futu-
ra(s) e eventual (is) contratação de Cursos Profissionalizantes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seu 
Anexo I – Termo de Referência. Base Legal: Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 043/2021, de 09 de julho 
de 2021, do Decreto Municipal nº 044, de 09 de julho de 2021 e subsidiariamente Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
Da Entrega dos Envelopes e Abertura: Os envelopes deverão ser protocolados até as 08h30min do dia 10 de Novembro de 2022, com início 
do credenciamento e abertura marcada para as 09h00min do dia 10 de Novembro de 2022.
Maiores informações no Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Turvo/SC, sito à Rua Nereu Ramos, nº 609, Centro de Turvo/SC, no 
horário de atendimento das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min de segunda à sexta-feira, pelo tel. (48) 3525-8100 ou 
através do e-mail: licitacao@turvo.sc.gov.br
Turvo/SC, 20 de outubro de 2022.
Osvaldo Favaro
Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO.PREGAOPRESENCIAL.116.2022-PMT
Publicação Nº 4264325

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1CA11C4308709AE0A5E87F9F1172EFA55FBE6C6D
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2022 - SRP
REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: O presente procedimento licitatório tem por finalidade registrar preços no intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para fu-
tura aquisição de sêmen bovino de varias raças, luvas, bainha e nitrogênio, para serem utilizados no programa de Inseminação Artificial da 
Secretaria de Agricultura do Município de Turvo/SC, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Base Legal: Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 043/2021, de 09 de julho de 2021, do Decreto Municipal 
nº 044, de 09 de julho de 2021 e subsidiariamente Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
Da Entrega dos Envelopes e Abertura: Os envelopes deverão ser protocolados até as 08h30min do dia 08 de novembro de 2022, com início 
do credenciamento e abertura marcada para as 09h00min do dia 08 de novembro de 2022.
Maiores informações no Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Turvo/SC, sito à Rua Nereu Ramos, nº 609, Centro de Turvo/SC, no 
horário de atendimento das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira, pelo tel. (48) 3525-8100 ou 
através do e-mail: licitacao@turvo.sc.gov.br
Turvo/SC, 20 de outubro de 2022.
Osvaldo Fávaro
Prefeito Municipal em Exercício
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EXTRATO.CONTRATO.97.2022-PMT
Publicação Nº 4263767

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0F61D149DDD663ABCA5FE35816CAECBA2DCFC310

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO                     

EXTRATO CONTRATUAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..:  97/2022
Contratante..:  PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Contratada...:  MEGA CONSTRUCOES EIRELI
Valor............:  1.130.439,57  (um milhão cento e trinta mil quatrocentos e
trinta e nove reais e cinqüenta e sete centavos)
Vigência.......:  Início: 20/10/2022   Término: 20/03/2023
Licitação......:  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  Nº.:
106/2022
Recursos.....:  Dotação: 1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (73),
1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (74)
Objeto..........:  REF.: Contratação de empresa especializada para a
execução de pavimentação da Rua Maria Sartor Tonetto, com 320,00
metros lineares, no Município de Turvo/SC, conforme localização,
condições constantes no memorial descritivo, planilha orçamentária,
cronograma físico-financeiro e projeto básico anexos ao edital.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turvo,  20  de  Outubro  de  2022
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Urubici

Prefeitura

EXTRATO DISPENSA LICITAÇÃO 116/2022
Publicação Nº 4264335

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Dispensa de licitação nº 116/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Urubici. Contratado: Mecânica e Tornearia Manente Ltda. CNPJ: 
31.311.171/0001-65. Data: 20/10/2022. Objeto. Ref aquisição de cilindro de acetileno para oficina da secretaria de obras, peças para ma-
nutenção em escavadeira Hyundai140, carregadeira 100 e para caminhão pipa placa MEE-5338 para a Secretaria de Transportes e Obras 
deste município. Valor R$ 5.015,00 (cinco mil e quinze reais). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente extrato para que surta seu 
jurídico e legal efeito. Mariza Costa - Prefeita Municipal.
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Urussanga

Prefeitura

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022
Publicação Nº 4241550

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
COMISSÃO PERMANENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, o Município de Urussanga/SC, informa que se encon-
tram registrados os preços, decorrente do Processo de Licitação n° 04/2022 Pregão Presencial nº 02/2022 - Ata de Registro de Preços nº 
04/2022.

OBJETO: Seleção de propostas visando registrar preços para aquisição de serviços de boa qualidade para transporte e destinação final de 
resíduos sólidos de classe II, (RCC e algumas misturas) em áreas do município de Urussanga/SC, de acordo com o edital e seus anexos, 
para uso do Município de Urussanga/SC, para aquisições futuras.

Esta ata foi publicada na íntegra no DOM SC Nº 3748 de 24/01/2022, Pág. nº 2031 A 2034 e pelo site www.urussanga.sc.gov.br

Vigência: 21/01/2023
4ª Publicação
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Vargem Bonita

Prefeitura

ATA SESSÃO - RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS - TP 016/2022
Publicação Nº 4263849

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA - SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria técnica especializada, no âmbito da administração pública 
municipal, para planejamento, assessoramento e elaboração de projetos para viabilização e captação de recursos federais e estaduais.
EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1.º da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento 
da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos: constatou-se inicialmente que a licitante apresentou os documentos 
de habilitação em plena conformidade com as exigências do subitem 5.1 do Edital, sendo assim declarada habilitada para a próxima fase. 
Verificou-se que consta na documentação da licitante DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Termo de Renúncia Relativo a Fase de 
Habilitação, renunciando expressamente ao direito de recorrer do julgamento da mesma e respectivo prazo recursal, autorizando a sequên-
cia do processo. Por conseguinte, a presidente deu continuidade à sessão fazendo a abertura do Envelope número 02 (dois) – Proposta da 
licitante habilitada, sendo que a mesma foi conferida e rubricada pela presidente e membros da comissão, constatando-se que a licitante 
atendeu os requisitos constantes no subitem 6.1 do Edital. De consequência foi apurado o seguinte resultado classificatório: 1º) DALLTOR 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA cotou o valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Registra-se que o valor mensal cotado 
pela licitante vencedora ficou abaixo do valor máximo estipulado no subitem 9.1 do Edital. Outrossim, notificado que dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas franqueada ao respectivo 
processo licitatório, para interposição de recurso. Não havendo interposição de recursos, o processo será homologado.
Vargem Bonita, SC, 20 de outubro de 2022.

FERNANDA CAETANO ANZOLLIN
Presidente da CPL
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Videira

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/200-PMV
Publicação Nº 4264455

Ata Nº..: ATA 240/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE VIDEIRA.
Fornecedor...: Videband Industria e Comercio de Confeccoes EIRELI
Valor ............ : R$ 8.220,00 (oito mil duzentos e vinte reais)
Vigência ....... : Início: 20/10/2022 Término: 20/10/2023
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 135/2022 – PMV.
Objeto .......... : Registro de preços para aquisições futuras, com pedidos parcelados, de conjunto para bandeiras para ambiente interno 
para a Secretaria Municipal de Educação.
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DECRETO Nº 19.464/22
Publicação Nº 4263318

 

DECRETO Nº 19.464/22, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 
 

Aprova Desmembramento de Áreas que 
especifica e, dá outras providências 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgânica do Município e de 
conformidade com as disposições legais vigentes, 

 
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 126350/2022, 

tendo por objeto pedido de desmembramento de áreas, formulado por Felipe Ettore 
Moccelini Bonaldo; 

 
Considerando que o pedido dos requerentes, segundo informa o referido 

processo administrativo, preenche as exigências legais 
 

DECRETA 
 
Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 02 (duas) áreas, sendo a área 

01 com 3.438,00 m² (três mil, quatrocentos e trinta e oito metros quadrados), área 02 
com 2.292,00 m² (dois mil, duzentos e noventa e dois metros quadrados), partes 
integrantes de uma área maior com 5.730,00 m² (cinco mil, setecentos e trinta metros 
quadrados), de propriedade de Felipe Ettore Moccelini Bonaldo, constantes da matrícula 
nº 13.376, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira, conforme mapa e 
memorial descritivo constante do Processo nº 126350/2022. 

 
Art. 2º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, 
caput, da Lei 6.766/79. 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada 

a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 
9.098/09, revogando as disposições em contrário. 
 

Videira, 19 de outubro de 2022. 
 
 

DORIVAL CARLOS BORGA 
Prefeito Municipal 

 
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de 

outubro de 2022. 
 
 

EURO VIECELI 
Secretário de Administração 
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DECRETO Nº 19.465/22
Publicação Nº 4263314

 

DECRETO Nº 19.465/22, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 
 

Aprova Desmembramento de Áreas que 
especifica e, dá outras providências 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgânica do Município e de 
conformidade com as disposições legais vigentes, 

 
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 121531/2022, 

tendo por objeto pedido de desmembramento de áreas, formulado por Emerson Luis 
Godinho; 

 
Considerando que o pedido dos requerentes, segundo informa o referido 

processo administrativo, preenche as exigências legais 
 

DECRETA 
 
Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 01 (uma) área, com 7.412,06 

m² (sete mil, quatrocentos e doze metros e seis decímetros quadrados), parte integrante 
de uma área maior com 60.650,23 m² (sessenta mil, seiscentos e cinquenta metros e 
vinte e três decímetros quadrados), área remanescente de 53.238,17 m² (cinquenta e três 
mil, duzentos e trinta e oito metros e dezessete decímetros quadrados), de propriedade 
de Emerson Luis Godinho e outros, constantes da matrícula nº 42.011, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Videira, conforme mapa e memorial descritivo 
constante do Processo nº 121531/2022. 

 
Art. 2º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, 
caput, da Lei 6.766/79. 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada 

a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 
9.098/09, revogando as disposições em contrário. 
 

Videira, 19 de outubro de 2022. 
 
 

DORIVAL CARLOS BORGA 
Prefeito Municipal 

 
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de 

outubro de 2022. 
 
 

EURO VIECELI 
Secretário de Administração 
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DECRETO Nº 19.466/22
Publicação Nº 4263309

 

DECRETO Nº 19.466/22, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 

Abre Crédito Adicional para Suplementação 
das Dotações que especifica o Orçamento 
Vigente e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na 
Lei nº 3.992 de 13 de dezembro de 2021; 

 
DECRETA 
 
Art. 1° Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, 

crédito adicional suplementar no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 
reais), à suplementação da seguinte dotação orçamentária: 
 
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade  
01 – Desenvolvimento Urbano  
2050 – Manutenção da Secretaria  
3.33.90 - 01000116 – Aplicações Diretas R$ 750.000,00 
 
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES R$ 750.000,00 
 

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta 
do excesso de arrecadação dos recursos próprios do município do ano de 2022. 

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

condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e 
do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário. 
 

Videira, 19 de outubro de 2022. 
 
 
 

DORIVAL CARLOS BORGA 
Prefeito Municipal 

 
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de 

outubro de 2022. 
 
 
 

EURO VIECELI 
Secretário de Administração 

 
 

Luiz Francisco Karam Leoni 
Procurador Geral 
OAB/SC 18.431 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2022 - FMS
Publicação Nº 4263133

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2022 - FMS

O Município de Videira, por meio do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2022 - FMS
HOMOLOGAÇÃO: 20/10/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFERÊNCIA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO SERVIDOR, DA 
SECRETARIA DE SAÚDE.

FORNECEDOR DIRETO: ATM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME.

VALOR DA COMPRA: R$ 12.390,00 (Doze mil trezentos e noventa reais)

FUNDAMENTO: artigos 24, II, ambos da Lei nº 8.666/93.

Videira – SC, 20 de outubro de 2022

IVANICE ANGELA PECIN
Secretária de Saúde

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2022 – FMS - JUSTIFICATIVA
Publicação Nº 4263128

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 284EA5306570D6CFA779E22D6D33A3105E9C36C0
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2022 – FMS - JUSTIFICATIVA

O Município de Videira – através do Fundo Municipal de Saúde, comunica os seguintes atos:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2022 - FMS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFERÊNCIA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO SERVIDOR, DA 
SECRETARIA DE SAÚDE.

JUSTIFICATIVA DA COMPRA: “Considerando que a Secretaria de Saúde possui um servidor da marca Dell PowerEdge R540, adquirido a 
aproximadamente 04 anos.
Considerando que um servidor é desenvolvido especificamente para transmitir informações e fornecer produtos de software a outros compu-
tadores que estiverem conectados a ele por uma rede e são desenvolvidos para lidar com cargas de trabalho pesadas e com mais aplicativos, 
aproveitando a vantagem de um hardware específico para aumentar a produtividade e reduzir o tempo de inatividade.
Considerando que é através do servidor que são gerenciados todos os sistemas de gestão de saúde, incluindo prontuários de pacientes, 
diárias de motoristas, transporte e agendamento de viagens, exames laboratoriais, estoque e almoxarifado, dispensação de medicamentos, 
cadastro de pacientes, entre outros sistemas necessários para o bom funcionamento da Secretaria;
Considerando que devido a uma infiltração de água na sala do servidor, ocasionado pelo transbordamento das calhas devido ao grande 
volume de chuvas, a água extravasou, molhando o servidor e demais itens que estavam na sala. Devido o ocorrido a placa mãe do servidor 
queimou, sendo necessária sua substituição (conforme laudo técnico em anexo);
Considerando que a placa mãe hospeda as características vitais de um sistema de computação, na qual essas características incluem a 
capacidade da memória, a velocidade do processador e a capacidade de expansão,a placa-mãe do servidor também se conecta a outros 
computadores em uma rede e permite que eles interajam;
Considerando que a Placa Mae sofreu estragos, devido a infiltração de água estando o servidor ligado;
Considerando que caso essa peça não seja substituída, não será possível o uso do servidor, e sistemas como o G-mus e G-UPA continuaram 
inacessíveis na rede interna impossibilitando alimentação dos dados e prejudicando o atendimento aos pacientes e o trabalho realizado pela 
Secretaria;
Considerando a necessidade de aquisição imediata deste equipamento, foi realizado cotação de preços, sendo que a empresa ATM Soluções 
em Tecnologia apresentou o menor valor para o fornecimento do item e encontra-se com as todas as CND’s vigentes;
Considerando que o valor total proposto pela empresa para a venda da peça é de R$ 12.390,00;
Diante aos fatos acima relatados, solicitamos a aquisição com urgência, de uma placa mãe da marca Dell, o qual deverá ser substituído no 
servidor.”

É a justificativa apresentada pela Sra. Silvana Tocolini, Diretora de Saúde.

VALOR DA COMPRA: R$ 12.390,00 (Doze mil trezentos e noventa reais)

FUNDAMENTO: artigos 24, II, ambos da Lei nº 8.666/93.
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Videira – SC, 20 de outubro de 2022

IVANICE ANGELA PECIN
Secretária de Saúde

Código TCE/SC: 284EA5306570D6CFA779E22D6D33A3105E9C36C0

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº241/2022
Publicação Nº 4264253

Ata Nº..: ATA 241/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE VIDEIRA.
Fornecedor...: ULTRA FORTE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI.
Valor ............ : R$ 284.110,00 (duzentos e oitenta e quatro mil cento e dez reais)
Vigência ....... : Início: 20/10/2022 Término: 20/10/2023
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 133/2022 – PMV.
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA, COM PEDIDOS PARCELADOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES E REGULARES (PAVER) E PISO TÁTIL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

HOMOLOGAÇÃO PE 133/2022-PMV
Publicação Nº 4264263

O Município de Videira comunica a homologação do seguinte ato:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2022-PMV PROCESSO Nº 331/2022
HOMOLOGAÇÃO: 20/10/2022
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA, COM PEDIDOS PARCELADOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES E REGULARES (PAVER) E PISO TÁTIL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Fornecedor...: ULTRA FORTE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI LTDA.
Valor ............ : R$ 284.110,00 (duzentos e oitenta e quatro mil cento e dez reais).

Videira - SC, 20/10/2022

DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PE 135/2022-PMV
Publicação Nº 4264444

O Município de Videira comunica a homologação do seguinte ato:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022-PMV PROCESSO Nº 333/2022
HOMOLOGAÇÃO: 21/10/2022
Objeto .......... : Registro de preços para aquisições futuras, com pedidos parcelados, de conjunto para bandeiras para ambiente interno 
para a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor...: Videband Industria e Comercio de Confeccoes EIRELI
Valor ............ : R$ 8.220,00 (oito mil duzentos e vinte reais)

Videira - SC, 20/10/2022

DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1249/2022
Publicação Nº 4263325

PORTARIA nº 1249/2022
Concede Adicional de Pós-Graduação

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 118/11, e à 
vista do que consta no Processo Administrativo nº 126191/2022;
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RESOLVE

Art. 1º Conceder Adicional de Pós-Graduação Lato Sensu, a servidora JORSYSLANE DE JESUS FERREIRA DURANS, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Enfermeiro.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário

Videira, 18 de outubro de 2022.

DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de outubro de 2022.

EURO VIECELI
Secretário de Administração

Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PORTARIA N° 1251/2022
Publicação Nº 4263324

PORTARIA nº 1251/2022

Designa Fiscal de Obra decorrente de Contratos administrativos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993,

RESOLVE

Art. 1º Designar JÉSSICA LILL HUBNER, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 084.040.129-97, nomeada no cargo temporário de 
Engenheira Civil, matrícula nº 20.758-1, para acompanhamento e fiscalização da obra decorrente do Processo Licitatório Tomada de Preços 
nº 13/2022-PMV, contrato administrativo nº CT 91/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para executar pavimentação em pedras 
irregulares, nas ruas Artur Martins e Henrique Sebben, bairro Amarante, no Município de Videira/SC, com área de pavimentação total de 
1.324,01m² e área de extensão de 195,41m, incluindo material e mão de obra, conforme projeto básico - recurso proveniente do estado 
de SC, no âmbito da Portaria SEF 321/2021 e Processo SCC 00024576/2021 (conforme publicação no DOE – SC nº 21768 de 11/05/2022).

Art. 2º Incumbe ao fiscal acima designado acompanhar e fiscalizar a execução da obra acima referida, anotando as ocorrências relevantes 
e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as pro-
vidências adequadas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 0792/22, retroagindo seus efeitos 
a 5 de julho de 2022.

Videira, 18 de outubro de 2022.

DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 18 dias do mês de outubro de 2022.

EURO VIECELI
Secretário de Administração

Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431
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PORTARIA N° 1252/2022
Publicação Nº 4263321

PORTARIA nº 1252/2022
Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS nº 14001070.1.01503/22-
3, nos assentos funcionais da servidora MARISTELA AGUIAR, detentora da matrícula funcional nº 10081-2, e do cargo de provimento efetivo 
de Professor, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 127676/2022;

RESOLVE

Art.1° Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais da servidora MARISTELA AGUIAR, Professor, detentora da matrícula funcional nº 
10081-2, do período de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, constante na Certidão de Tempo de Contribuição expedida 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nº 14001070.1.01503/22-3.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 19 de outubro de 2022.

DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de outubro de 2022.

EURO VIECELI
Secretário de Administração

Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431
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Vitor Meireles

Prefeitura

PORTARIA Nº 239/2022
Publicação Nº 4263662

PORTARIANº 239/2022

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
CONCEDER:

de acordo com o Artigo 76, da Lei Complementar Municipal nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, férias aos servidores abaixo relacionados, 
conforme cronograma estipulado:
Nome Funcionário Período Aquisitivo Período Concedido
Jacqueline Hernan-
dez Esteris 20/09/2021 a 19/09/2022 24/10/2022 a 12/11/2022

Raquel Casemiro 01/12/2020 a 30/11/2021 25/10/2022 a 01/11/2022

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 
e do Decreto nº 055/11, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 20 DE OUTUBRO DE 2022.

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

PORTARIA Nº 240/2022
Publicação Nº 4264035

PORTARIANº 240/2022

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
EXONERAR:

de acordo com o Artigo 30, da Lei Complementar Municipal nº 007/2003, de 13 de maio de 2003,

Nome: NEUTON CALEBE VAIPAO NDILI
Cargo: PROFESSOR NIVEL I – ACT

Do Quadro de Pessoal admitido em caráter temporário, a requerimento, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, na Secretaria de Edu-
cação, contratado pela Portaria nº 201/2022, de 19 de agosto de 2022, com carga horária de 17 (dezessete) horas semanais, contratado a 
partir de 22 de agosto de 2022, exonerado a partir de 18 de outubro de 2022.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 18 de outubro de 2022, condicionada a sua validade à pu-
blicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 20 DE OUTUBRO DE 2022.

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.
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PORTARIA Nº 241/2022
Publicação Nº 4264419

PORTARIANº 241/2022

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
NOMEAR:
de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009 e nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, tendo em 
vista o resultado do Concurso Público Municipal, Edital nº 002/2022, homologado no dia 12 de julho de 2022,

Nome: GUILHERME PETERSEN
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, com carga horária de 40 (quarenta) horas se-
manais, para exercer suas funções na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, podendo ser lotado em qualquer das secretarias municipais.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 21 de outubro de 2022, condicionada a sua validade à publi-
cação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 20 DE OUTUBRO DE 2022.

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.
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Xanxerê

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0034/2022
Publicação Nº 4264260

MUNICÍPIO DE XANXERÊ
PROCESSO Nº 0254/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0034/2022

O Município de Xanxerê, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Oscar Martarello, justifica a Dispensa de Licitação para a Lo-
cação de Espaço com capacidade para 1.100 pessoas, para o evento de comemoração ao dia do Servidor Público, que será realizado no 
dia 28 de Outubro de 2022, ás 08:00h, acordo com especificações em anexo, com a empresa ALIMENTOS DO CHEFE EIRELI, CNPJ nº 
37.782.321/0001-03, no valor total de R$ 07.000,00 (sete mil reais), de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em seu Art. 24, 
inciso X.
Xanxerê-SC, 19 de outubro de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2022
Publicação Nº 4263757

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da Lei Federal n° 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico nº 0045/2022, tendo como objeto a Aquisição de 01 (um) veículo automotor novo, zero quilômetro, mode-
lo minivan, automático, com capacidade mínima para sete passageiros destinado à Secretaria Municipal de Educação de Xanxerê, conforme 
especificações do edital e seus anexos. O recebimento das propostas será até às 08h30min do dia 23 de novembro de 2022, e o início da 
disputa às 09h00min do mesmo dia na plataforma da Bllcompras. Retirada do Edital no site www.bllcompras.org.br. e www.xanxere.sc.gov.
br. Informações complementares e-mail: licita@xanxere.sc.gov.br.
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2022. Oscar Martarello - Prefeito Municipal.

CONVOCAÇÃO CONCURSO 026/2021
Publicação Nº 4263079

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL

CONCURSO PUBLICO Nº 026/2021
CONVOCAÇÃO

O Município de Xanxerê, vem por meio deste, realizar a convocação para o cargo em caráter efetivo, na ordem de chamada dos candidatos 
classificados nos termos do Edital 026/2021.

Local: Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC, Diretoria de Gestão de Pessoal, situado na Rua José de Miranda Ramos, nº 455, Centro, Xanxerê/
SC.

Convocados: Candidatos aprovados no Concurso Público 026/2021.

Classificação Àrea Nome CPF

14º Prof. 1- área 2 Jaqueline de Aguiar 065.311.819.82

 O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal no Departamento de Recursos Humanos para apresentar a documentação no prazo 
de 10 (dez) dias corridos, e agendar a consulta admissional.

Após a análise da documentação e aprovação no referido exame pré-admissional, o candidato será nomeado e tomará posse no exercício 
do cargo.

Xanxerê, 20 de outubro de 2022.

OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

http://www.bllcompras.org.br
http://www.xanxere.sc.gov.br
http://www.xanxere.sc.gov.br
mailto:licita@xanxere.sc.gov.br
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DECRETO Nº 405/2022
Publicação Nº 4265802

DECRETO N° 405/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
Nomeia Servidora Pública Municipal, e dá outras providências.

OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento 
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar n° 4.066, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre a Es-
trutura Administrativa do Município e Lei Complementar nº 3.376, de 23 de novembro de 2011, e

Considerando a ordem de classificação dos candidatos ao cargo de Assistente Administrativo no Concurso Público Municipal, Edital nº 
026/2021, homologado pelo Decreto nº 055, de 07 de março de 2022, retificado pelo Decreto nº 074, de 21 de março de 2022;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a senhora MARLINE GIROTTO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê/SC, inscrita no CPF 
sob n° 076.589.819-58, portadora da Cédula de Identidade nº 5.336.945, expedida pela SSP/SC, para o cargo de ASSISTENTE ADMINIS-
TRATIVO, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e vencimento previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº BLB 3.376, de 
23 de novembro de 2011.

Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.

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

Xanxerê/SC, 19 de outubro de 2022.

OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 406/2022
Publicação Nº 4265807

DECRETO N° 406/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
Nomeia Servidora Pública Municipal, e dá outras providências.

OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento 
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar n° 4.066, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre a Es-
trutura Administrativa do Município e Lei Complementar nº 3.375, de 23 de novembro de 2011, e

Considerando a ordem de classificação dos candidatos ao cargo de Educador Social no Concurso Público Municipal, Edital nº 026/2021, 
homologado pelo Decreto nº 055, de 07 de março de 2022, retificado pelo Decreto nº 074, de 21 de março de 2022;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a senhora SOLANGE PICCINI, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê, SC, inscrita no CPF 
sob n° 041.754.249-62, portadora da Cédula de Identidade nº 4.410.939, expedida pela SSP/SC, para o cargo de EDUCADORA SOCIAL, 
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e vencimento previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº BLB 3.375, de 23 de 
novembro de 2011.

Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.

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

Xanxerê/SC, 19 de outubro de 2022.

OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 407/2022
Publicação Nº 4265809

DECRETO Nº 407, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispensa Servidor de Cargo de Provimento em Comissão.

OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento 
no artigo 69, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
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Art. 1º Fica dispensado o servidor ENIOIVAN MARQUES, do Cargo de provimento em comissão de Coordenador Executivo do Procon, desig-
nado pelo Decreto nº 032, de 1º de fevereiro de 2022.

Parágrafo Único. O servidor dispensado da função comissionada retornará automaticamente a seu cargo e funções de origem.

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

Art. 3° Fica revogado o Decreto nº 032, de 1º de fevereiro de 2022.

Xanxerê/SC, 19 de outubro de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 408/2022
Publicação Nº 4265814

DECRETO N° 408, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Revoga Decreto nº 357/2022 e Designa Servidora como Coordenadora Executiva do Procon, e dá outras providências.

OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento 
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, e na Lei Complementar n° 4.066, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre a 
Organização Administrativa do Município,

DECRETA:
Art. 1° Fica designada a servidora pública municipal EDUARDA CRISTINA SCHUCKES, inscrita no cpf/mf sob n° 011.289.609-07, portadora 
da Cédula de Identidade RG n° 5.458.849, expedida pela SSP/SC, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenadora Exe-
cutiva do PROCON, vinculado ao Gabinete do Prefeito, com o vencimento mensal fixado no Anexo III, da Lei Complementar n° 4066/19, 
de 26/03/2019.

Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 357, de 5 de setembro de 2022.

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

Xanxerê/SC, 20 de outubro de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 409/2022
Publicação Nº 4265816

DECRETO N° 409/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Designa Servidora para Exercer Função Comissionada, e dá outras providências.

OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento 
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, e na Lei Complementar n° 4.066, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre a 
Organização Administrativa do Município,

DECRETA:
Art. 1° Fica designada a servidora pública municipal CRISTIANE GUADAGNIN SPAGNOL, inscrita no cpf/mf sob nº 005.579.669-90, por-
tadora da Cédula de Identidade nº 2428658-3, expedida pela SSP/SC, para exercer o cargo de Coordenadora de Fiscalização, vinculado a 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o qual perceberá a Função Comissionada de Coordenação – FCC fixada no Anexo 
III, da Lei Complementar n° 4066/19, de 26/03/2019.

Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.

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

Xanxerê/SC, 20 de outubro de 2022.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 410/2022
Publicação Nº 4265821

DECRETO Nº 410, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispensa servidor da função comissionada.

OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento 
no artigo 69, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica dispensado o servidor ARNALDO THOMAZ DE ALMEIDA LOVATEL, da Função Comissionada de Supervisão – FCS, ocupante do 
cargo de Supervisão do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, designado pelo Decreto nº 290, de 18 de novembro de 2020.

Parágrafo Único. O servidor dispensado da função comissionada retornará automaticamente a seu cargo e funções de origem.

Art. 2° Fica revogado o Decreto nº 290, de 18 de novembro de 2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 12 de setembro 
de 2022.

Xanxerê/SC, 20 de outubro de 2022.

OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 411/2022
Publicação Nº 4265824

DECRETO Nº 411, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Regulamenta o Código de Parcelamento de Solo Urbano - Lei nº 2.917/2006 – quanto ao caucionamento de lotes para garantir a execução 
de infraestrutura de loteamentos.

OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, SC, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 69, incisos 
III e VIII, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando as disposições do parágrafo 2º do artigo 49 da Lei nº 2917/2006 – Código de Parcelamento do Solo - que determina ao em-
preendedor garantir a execução da infraestrutura dos parcelamentos de solo na modalidade de loteamento por meio de caucionamento de 
lotes ou por meio de garantia de outro imóvel equivalente;

Considerando que no curso dos procedimentos de parcelamento de solo na modalidade de loteamento, existem algumas ocorrências que 
vêm causando impacto no ambiente urbano, notadamente aqueles empreendimentos que não são finalizados por desídia do empreendedor, 
atribuindo-se ao município a necessidade de executar as obras de infraestrutura;

DECRETA:
Art. 1º O caucionamento, para fins do parágrafo 2º do artigo 49 da Lei nº 2917/2006 – Código de Parcelamento do Solo - deverá adotar 
critérios de avaliação com a realidade contemporânea do imóvel, não sendo permitida a adoção de valores para o metro quadrado de área 
como se o loteamento já estivesse com toda a infraestrutura implantada.

Art. 2º O caucionamento inicial deverá indicar, no mínimo, 70% (setenta por cento) da área de lotes comercializável do empreendimento, 
podendo ser exigido percentual maior nos casos em que a garantia não atingir os custos de execução da infraestrutura.

Art. 3º A evolução das obras de infraestrutura será demonstrada ao município, por meio de requerimento, contemplando o orçamento atu-
alizado da obra e suas respectivas reduções, bem como a evolução do valor do metro quadrado.

Art. 4º O município promoverá a análise da documentação encaminhada, fazendo vistoria in loco, liberando os lotes de acordo com a evo-
lução da infraestrutura, conforme a conclusão de etapas da infraestrutura do loteamento adotando os seguintes critérios:

ETAPA CONCLUÍDA % DE ÁREA DE LOTES A LIBERAR

Terraplenagem, com abertura de ruas 6%
Drenagem pluvial 8%
Pavimentação asfáltica 42%
Meio fio de concreto 2%
Sinalização viária (horizontal e vertical) 2%
Rede de água potável, inclusive reservatório de água quando for o caso 4%
Rede de energia elétrica e iluminação pública 12%
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Praça e arborização 4%

Total de descaucionamento por etapa 80%

Art. 5º O descaucionamento fica limitado a 80% (oitenta por cento) dos lotes comercializáveis caucionados, sendo liberado os 20% (vinte 
por cento) restantes após a vistoria final,contemplando toda a infraestrutura do loteamento, e aprovação do município.

Art. 6º O interessado poderá indicar outras áreas de sua propriedade para garantir o interesse público, em valor proporcional ou equivalente 
à infraestrutura, de acordo com avaliação promovida pelo Município, garantindo-se a redução do percentual de lotes comercializáveis cau-
cionados previsto no artigo 2º deste Decreto.

Art. 7º Serão toleradas variações nos orçamentos do empreendedor e as referências de preço do município de até 10% (dez por cento), 
levando em consideração os itens de maior relevância para aprovação do orçamento.

Parágrafo único. As tabelas de referência de preço utilizadas pelo município serão as tabelas oficiais, como SINAPI, SICRO e DEINFRA.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Xanxerê, 20 de outubro de 2022.

OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

EXTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO N° 0144/2019
Publicação Nº 4263654

Extrato 3º Aditivo ao Contrato nº 0144/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Contratada: JSN ELEVADORES EIRELI.
Objeto: Prestação de Serviços para manutenções preventivas e corretivas do Elevador Eletro Mecânico com portas automáticas para Trans-
porte Vertical, instalado no Centro Administrativo Municipal de Xanxerê-SC, e conforme especificações constantes no Edital, contrato e seus 
anexos.
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Original por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de novembro de 2022 e vigo-
rando até 31 de outubro de 2023, conforme Ofício da contratada e Parecer Jurídico, que seguem em anexo.
Fica reajustado o valor mensal do contrato, pelo INPC acumulado (7,19%), passando a ser de R$ 1.173,73 (um mil cento e setenta e três 
reais e setenta e três centavos) mensais, totalizando a importância de R$ 14.084,76 (quatorze mil oitenta e quatro reais e setenta e seis 
centavos) anual, conforme Ofício da contratada e Parecer Jurídico, que seguem em anexo.
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0093/2022
Publicação Nº 4263421

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0093/2022
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Detentor da Ata: SOBRADINHO INCORPORADORA E CONTRUTORA EIRELI ME Objeto: Registro de Preços para Serviços futuros e parcela-
dos de Horas Máquina de Rolo Compactador tipo Tandem, incluindo o operador, nas quantidades estimadas e especificações constantes no 
Edital e seus anexos.

ITEM DESCRIÇÃO UNI QTD PREÇO
UNIT. PREÇO TOTAL

01

Serviços de Horas de Rolo Compactador 
tipo tandem para compactação de asfal-
tos, com Compactação de no mínimo 1,5 
Ton, ano de fabricação mínima 2010, em 
bom estado de conservação, incluindo o 
Operador, manutenção do equipamento 
e Combustível, destinados a Manutenção 
das Vias de Tráfego Público do Município 
de Xanxerê.

Horas 1.000 R$ 268,00 R$ 268.000,00

Vigência: 12 meses
Xanxerê-SC, 19 de outubro de 2022. Oscar Martarello - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0094/2022
Publicação Nº 4264534

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0094/2022
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Detentor da Ata: ELETRICA PANZERA LTDA
Objeto: Registro de Preços para Serviços futuros e parcelados de horas de Caminhão Munck, equipado com cesto hidráulico, utilizando 
rádio controle a distância, isolamento 1KVA, altura 19 metros de alcance, nas quantidades estimadas e especificações constantes no Edital 
e seus anexos.
ITEM DESCRIÇÃO UNI QTD PREÇO UNIT. MÁX PREÇO TOTAL

01

Prestação de serviços de 200 horas de Caminhão Munck, equipado 
com cesto hidráulico, utilizando radio controle a distância, isolamento 
1KVA, altura 19 metros de alcance, em bom estado de conservação, 
incluindo o operador, manutenção do equipamento e combustível.

Horas 200 R$ 173,00 R$ 34.600,00

02

Prestação de serviços de 400 horas de Caminhão Munck, equipado 
com cesto hidráulico, utilizando radio controle a distância, isolamento 
1KVA, altura 19 metros de alcance, em bom estado de conservação, 
incluindo o operador, manutenção do equipamento e combustível.

Horas 400 R$ 173,00 R$ 69.200,00

Vigência: 12 meses
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2022. Oscar Martarello - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO N° 0311/2022
Publicação Nº 4263049

Extrato do Contrato n° 0311/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Contratado: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI
Objeto: Execução de Obras de Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz, com área de 1.577,82 m², localizado na 
Rua Pará, 460, Centro, no Município de Xanxerê-SC, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme descrito no Memorial Descri-
tivo, Orçamento, Cronograma e demais Projetos anexos ao presente.
Valor Total: R$ 5.800.310,32 (cinco milhões e oitocentos mil e trezentos e dez reais e trinta e dois centavos)
Prazo de vigência: 12 (meses) meses
Xanxerê-SC, 19 de outubro 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.

EXTRATOS DOS CONTRATOS DO PR E 0039/2022
Publicação Nº 4265794

Extrato de Contrato nº 0312/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XANXERÊ
CONTRATADO: TECIMAIS COMÉRCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA
Objeto: Têm por objeto este contrato a Aquisição de produtos e materiais para a realização de decoração e projeto de Natal, conforme 
especificações constantes neste Edital e seus anexos
Valor total: R$ 31.990,00 (trinta e um mil, novecentos e noventa reais).
Prazo de vigência: 12 meses
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato nº 0313/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XANXERÊ
CONTRATADO: JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
Objeto: Têm por objeto este contrato a Aquisição de produtos e materiais para a realização de decoração e projeto de Natal, conforme 
especificações constantes neste Edital e seus anexos
Valor total: R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais).
Prazo de vigência: 12 meses
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato nº 0314/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XANXERÊ
CONTRATADO: VAP SERVIÇOS E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
Objeto: Têm por objeto este contrato a Aquisição de produtos e materiais para a realização de decoração e projeto de Natal, conforme 
especificações constantes neste Edital e seus anexos
Valor total: R$ 28.710,00 (vinte e oito mil, setecentos e dez reais).
Prazo de vigência: 12 meses
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato nº 0315/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XANXERÊ
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CONTRATADO: WIKE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Objeto: Têm por objeto este contrato a Aquisição de produtos e materiais para a realização de decoração e projeto de Natal, conforme 
especificações constantes neste Edital e seus anexos
Valor total: R$ 52.999,90 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
Prazo de vigência: 12 meses
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato nº 0316/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XANXERÊ
CONTRATADO: ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Objeto: Têm por objeto este contrato a Aquisição de produtos e materiais para a realização de decoração e projeto de Natal, conforme 
especificações constantes neste Edital e seus anexos
Valor total: R$ 7.299,90 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
Prazo de vigência: 12 meses
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 0006/2022
Publicação Nº 4263070

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

83.009.860/0001-13CNPJ: (49) 3441-8500

89820-000 - Xanxerê

Telefone:
Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - CentroEndereço:

Nr.:   6/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

CONCORRÊNCIA

157/2022

30/06/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

19/10/2022
Concorrência
6/2022 - CC
157/2022

Contratação de empresa especializada, para a Execução de Obras de Ampliação do
Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz, com área de 1.577,82 m²,
localizado na Rua Pará, 460, Centro, no Município de Xanxerê-SC, com fornecimento
de materiais e mão de obra, conforme descrito no Memorial Descritivo, Orçamento,
Cronograma e demais Projetos anexos ao presente.

Participante: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Execução de Obras de Ampliação do Centro Municipal de Educação

Infantil Cantinho Feliz, com área de 1.577,82 m², localizado na Rua
Pará, 460, Centro, no Município de Xanxerê-SC, com fornecimento
de materiais e mão de obra,  conforme descrito no Memorial
Descritivo, Orçamento, Cronograma e demais Projetos anexos. -
Execução de Obras de Ampliação do Centro Municipal de Educação
Infantil Cantinho Feliz, com área de 1.577,82 m², localizado na Rua
Pará, 460, Centro, no Município de Xanxerê-SC, com fornecimento
de materiais e mão de obra,  conforme descrito no Memorial
Descritivo, Orçamento, Cronograma e demais Projetos anexos.

1,000 UND 5.800.310,32 5.800.310,32

Total do Participante: 5.800.310,32

Total Geral:5.800.310,32

AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL -  CRECHE 07.001.12.365.1201.1004.4.4.90.00.00 R$ 2.000.000,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

19/10/2022Xanxerê,

OSCAR MARTARELLO

PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 0034/2022
Publicação Nº 4264247

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

83.009.860/0001-13CNPJ: (49) 3441-8500

89820-000 - Xanxerê

Telefone:
Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - CentroEndereço:

Nr.:   34/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

254/2022

19/10/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 24, X e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

19/10/2022
Dispensa de licitação
34/2022 - DL
254/2022

Locação de espaço com capacidade para 1.100 pessoas, para o evento de
comemoração ao dia do Servidor Público, que será realizado no dia 28 de Outubro de
2022, ás 08:00h, acordo com especificações em anexo, através de Dispensa de
Licitação, com base no Art. 24, Inciso X, da Lei Nº 8.666/93.

Participante: ALIMENTOS DO CHEFE EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Locação de espaço com capacidade para 1.100 pessoas, para o

evento de comemoração ao dia do Servidor Público, que será
realizado no dia 28 de Outubro de 2022, ás 08:00h - Locação de
espaço com capacidade para 1.100 pessoas, para o evento de
comemoração ao dia do Servidor Público, que será realizado no dia
28 de Outubro de 2022, ás 08:00h

1,000 UND 7.000,00 7.000,00

Total do Participante: 7.000,00

Total Geral: 7.000,00

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 04.001.04.122.0402.2036.3.3.90.00.00 R$ 7.000,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

19/10/2022Xanxerê,

OSCAR MARTARELLO

PREFEITO MUNICIPAL
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Xavantina

Prefeitura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADM Nº 058/2022 PMXV
Publicação Nº 4264066

 

Página: 1 / 7 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

PREGÃO PRESENCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA Nr.:   41/2022 

CNPJ: 83.009.878/0001-15 Telefone: (49) 3454-3100    Processo Adm.: 58/2022 
Endereço: RUA PREFEITO OCTÁVIO URBANO SIMON, 163 - CENTRO 

   Data do Processo: 26/09/2022 CEP: 89780-000 - Xavantina 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
Código registro TCE: 88573CD18CFBF362DE3B82EE4D0C80228907BC97 

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 15, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
Comissão de Licitações, resolve: 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 

a) Nr. Processo:  
b) Nr. Licitação:  
c) Modalidade:  

20/10/2022 
e) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM 

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ESCOLARES, DIDÁTICOS, DE 
ARTESANATO E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XAVANTINA-SC, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO "C" DESTE EDITAL. 

Participante: ADEVAL BYKE, PAPELARIA E BAZAR LTDA EPP 
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Total do Participante: 85.923,50 

Participante: ANA PAULA GIBICOSKI 06951354901 
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Total do Participante: 3.193,75 

Participante: JP EQUIPAMENTOS LTDA 
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Total do Participante: 86.522,90 

Participante: OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

 

 

    

 

 

    

      

 

 

    

 
 

    

 –      



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2317

Página: 5 / 7 

 

     
 –      

 –      

 –      

 – –
 

    

      

 
 

    

 – – –
 

    

 

 

    

 

 

    

 
 

    

 
 

    

      

 
–  

    

 
–  

    

      

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

    

 

 

    

 
 

    



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2318

Página: 6 / 7 

     
 

 

    

 

 

    

      

 –
 

    

 –
 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 

    

 
 

    

      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Total do Participante: 73.316,35 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADM Nº 059/2022 PMXV
Publicação Nº 4264095

 

Página: 1 / 2 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

PREGÃO PRESENCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA Nr.:   42/2022 

CNPJ: 83.009.878/0001-15 Telefone: (49) 3454-3100    Processo Adm.: 59/2022 
Endereço: RUA PREFEITO OCTÁVIO URBANO SIMON, 163 - CENTRO 

   Data do Processo: 03/10/2022 CEP: 89780-000 - Xavantina 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
Código registro TCE: A20192FE796B08FF666241CF8FD5701DF5E7E6E8 

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
Comissão de Licitações, resolve: 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 

a) Nr. Processo:  
b) Nr. Licitação:  
c) Modalidade:  

20/10/2022 
e) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS E 

PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADOS A 
MANUTENÇÃO DE TODOS OS ÔNIBUS E CAMINHÕES DO MUNICÍPIO, COM BASE 
NA TABELA DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE MERCADO, SISTEMA 
AUDATEX, CILIA, SIMILAR OU SUPERIOR PARA AS PEÇAS EM CADA LOTE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS. 

Lote: 1 

Participante: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI 

     
      

      

      

      

      

Total do Participante: 109.875,00 

Lote: 2 

Participante: DUCATO AUTO MECANICA LTDA - ME 

      

      

      

Total do Participante: 56.475,00 

Lote: 3 

Participante: RAFAEL FELIPE PÉRSIO - EPP 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADM Nº 060/2022 PMXV
Publicação Nº 4264353

 

Página: 1 / 2 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

PREGÃO PRESENCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA Nr.:   43/2022 

CNPJ: 83.009.878/0001-15 Telefone: (49) 3454-3100    Processo Adm.: 60/2022 
Endereço: RUA PREFEITO OCTÁVIO URBANO SIMON, 163 - CENTRO 

   Data do Processo: 04/10/2022 CEP: 89780-000 - Xavantina 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
Código registro TCE: 63BF2B1242264F4D137CD7F6A75C25269EB4DA66 

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
Comissão de Licitações, resolve: 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 

a) Nr. Processo:  
b) Nr. Licitação:  
c) Modalidade:  

20/10/2022 
e) Objeto da Licitação: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA A 

POSSÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A 
MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE 
XAVANTINA - SC, INCLUINDO VANS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO "C" DESTE EDITAL. 

Lote: 1 

Participante: Sérgio Augusto Basse ME 

     
 

 
    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Total do Participante: 62.000,00 

Lote: 2 

Participante: DUCATO AUTO MECANICA LTDA - ME 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Total do Participante: 25.200,00 

Lote: 3 

Participante: MECANICA JC AUTO CENTER LTDA 
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Xaxim

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0045/2022
Publicação Nº 4263738

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 96C8CB4D3E94885F1D731DA4B69C204C1133A5B4
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE XAXIM
Processo Licitatório nº 0148/2022
Edital: Dispensa de Licitação nº 0045/2022
Fundamento: Art. 24, II, Lei nº 8.666/93.

Objeto: Aquisição de 01 (uma) câmera digital com filmadora, marca nikon coolpix p1000, com zoom óptico 125x, sensor cmos iluminado 
16mp, com monitor lcd de 3,2’ e ângulo de 921k, visor eletrônico de 2,36m, wi-fi + sd 32gb.

Valor Total: Valor Total do Contrato R$ 9.499,00 (nove mil quatrocentos e noventa e nove reais).

FORNECEDOR: VOLNEI JUNIOR PALLAORO 06409379935
CNPJ: 18.059.222/0001-45
ENDEREÇO: Avenida Luiz Lunardi, n.º 1070, Centro, Xaxim/SC
.

Xaxim – SC, 20 de outubro de 2022.

Edilson Antônio Folle
Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/2022
Publicação Nº 4264079

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C407A2BF1F5A4F347D170B96B624E51C94688AC8
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Xaxim através de seu Prefeito comunica o presente Pregão Presencial para registro de preço, a saber:
Processo Licitatório nº 0150/2022
Edital: Pregão Presencial para registro de preços n° 0061/2022.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Óleo Diesel BS500 com abastecimento na bomba do proponente vencedor, 
destinado a manutenção da Frota do Município de Xaxim.

Entrega dos Envelopes: até às 08:30 min do dia 04 de novembro de 2022.
Abertura dos Envelopes: às 09:00 h do dia 04 de novembro de 2022.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, n° 347, de Segunda a Sexta, das 07h30min às 
11h30min e das 13h às 17h, ou na página eletrônica do município www.xaxim.sc.gov.br.

Xaxim – SC, 20 de outubro de 2022.

Edilson Antônio Folle
Prefeito Municipal

http://www.xaxim.sc.gov.br
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AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0062/2022
Publicação Nº 4264514

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1965CD5C2ACFB7DFE0696D1727F1AC616A502A91
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Xaxim através de seu Prefeito comunica o presente Pregão Presencial para Compras e Serviços, a saber:
Processo Licitatório nº 0151/2022
Edital: Pregão Presencial para Compras e Serviços n° 0062/2022.

Objeto: Contratação de empresa para serviços de inspeção para estabelecimentos de origem animal, como forma de garantir a integração 
e comprometimento dos diversos segmentos municipais integrantes do mesmo, visando o controle ou a inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal, consiste na adoção de um conjunto de normas e procedimentos com a finalidade de se obter um produto (carne, 
leite, ovos, mel e pescado) isento de qualquer risco e/ou perigo higiênico sanitário e com alta qualidade comercial e tecnológica, sem afetar 
ou prejudicar o consumidor e o meio ambiente

Entrega dos Envelopes: até às 13:30 min do dia 07 de novembro de 2022.
Abertura dos Envelopes: às 14h do dia 07 de novembro de 2022.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, n° 347, de Segunda a Sexta, das 07h30min às 
11h30min e das 13h às 17h, ou na página eletrônica do município www.xaxim.sc.gov.br.

Xaxim – SC, 20 de outubro de 2022.

Edilson Antônio Folle
Prefeito Municipal

DECRETO 383
Publicação Nº 4264656

DECRETO Nº. 383/2022.
Nomeia servidor municipal em cargo comissionado e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Xaxim – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VI do Artigo 
66 da Lei Orgânica Municipal; Lei Nº. 1729, de 26 de dezembro de 1994 e demais alterações; Leis Complementares Nº. 037 e 038, de 01 
de junho de 2007 e posteriores alterações;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado, a partir de 24 de outubro de 2022, o Sr. LEONARDO JOSE DA SILVA, CPF: ***.670.269-**, no cargo comissionado 
de COORDENADOR DE UNIDADE DE SAÚDE, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, deste 
município de Xaxim – SC, percebendo os vencimentos constantes em lei vigente.

Art. 2º O servidor ora nomeado pertencerá ao Regime Jurídico Estatutário e vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de outubro de 2022.

Edilson Antonio Folle
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra

Alberto Antonio Grasel
Secretário Municipal de Administração

http://www.xaxim.sc.gov.br
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DECRETO 384
Publicação Nº 4264667

DECRETO Nº 384/2022.

Reduz de forma definitiva a carga horária de servidor municipal efetivo e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Xaxim – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VI do Artigo 
66 da Lei Orgânica Municipal, Lei Nº 1729, de 26 de dezembro de 1994 e suas alterações; Lei Complementar Nº 037 e Nº. 038, de 01 de 
junho de 2007; Lei Complementar 081 e 082 de 2011 e posteriores alterações e considerando pedido da servidora e comunicado emitido 
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

DECRETA:
Art. 1º Reduzir a pedido e de forma definitiva a carga horária, a partir de 01 de novembro de 2022, da servidora municipal FABIANE PAULA 
GIROTTO RISSI, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, matricula 1950, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
de 40 (quarenta) horas semanais para 20 (vinte) horas semanais, ficando lotada a partir desta data as 20 horas na EBM Cecilia Meireles.

Art. 2º Ficam revogadas disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de outubro de 2022.

Edilson Antonio Folle
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra

Catiane G. Curtarelli Soccol
Diretora Geral de Administração e RH



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2327

Zortéa

Prefeitura

DECRETO Nº 092 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022 RETIFICA O DECRETO Nº 013/2021 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 
O QUAL NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicação Nº 4263498

DECRETO Nº 092 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

RETIFICA O DECRETO Nº 013/2021 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 O QUAL NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD, Prefeita Municipal de Zortéa – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal
DECRETA:
Art.1º - Retifica o teor do item I, Representante Titular da Área de Assistência Social, do Decreto nº 013/2021, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Representantes da Área de Assistência Social:
Titular: Bruna Cristina Garcia Schuermann Infeld
Suplente: Juliana Nosswitz

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

Zortéa - SC, 13 de outubro de 2022.

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON ANTONIO CALLIARI MORO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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DECRETO Nº 93/2022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL 
ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E ALUSIVAS À COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO 
MUNICÍPIO DE ZORTÉA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4263520

DECRETO Nº 93/2022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E ALUSIVAS À COMEMORAÇÃO 
DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD, Prefeita Municipal de Zortéa – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º – Fica pelo presente Decreto, nomeada a Comissão Central Organizadora das festividades natalinas e alusivas à comemoração do 
aniversário do Município de Zortéa, composta pelos membros abaixo relacionados:

Presidente: Maicon Fabiano Martinazzo
1º Vice-Presidente: João Valdir Maciel
2º Vice-Presidente: Tailaine de Azevedo Petri
Secretária: Cássia Regina Romani
Vice Secretária – Analu Chiamolera Schmitd
Tesoureira: Mariângela Oneda Mello
Vice Tesoureiro: Remilton Andreoni

Suplentes: Lilian Maria da Rosa Magrinelli Schiller, Vanessa Carla Cassuba, Marcelo Belotto, Mateus Rodrigo Antunes Pires, Edson Antonio 
Calliari Moro, Leovani Polidoro e Marcos Beloto.

Art. 2º – Os membros da Comissão prestarão serviços considerados relevantes ao Município e não serão remunerados pelo desempenho 
das atribuições constantes deste Decreto.

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Zortéa – SC, 19 de outubro de 2022.

Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto em 19 de outubro de 2022.

Edson Antônio Calliari Moro
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 163/2022
Publicação Nº 4263410

 

 

 

MUNICÍPIO DE ZORTÉA 
Compras e Contratos 

Termo Homologação - Termo de Homologação 
 

 

 
Pág 1 / 1 

 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

   

 
Ao Sr(a). ROSANE ANTUNES PIRES INFELD tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações,  
  

Homologo  

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 54/2022, o(s) 
participante(s): 
 
  
 
    
 
Vencedores dos Itens 

25976 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 
1 CONCRETO USINADO FCK = 25,0 MPA METRO CÚBICO  200 R$585,00 R$117.000,00     Total do Fornecedor: R$117.000,00 

 

 
Zortéa, 20 de outubro de 2022. 
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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 170/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 75/2022
Publicação Nº 4263072

 

Estado de Santa Catarina 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTÉA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
Processo de Licitação n. 170/2022 
Dispensa de Licitação n. 75/2022 
 
CONTRATADA: HELLEN DANIELA SCHMIDT 11643264907 – AGROINDUSTRIA DE 
PANIFICADOS CANTINHO DO SABOR 
  
CNPJ nº 48.312.237/0001-34 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES, CUCAS E BOLACHAS CASEIRAS PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEREM DISTRIBUÍDAS NO 
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 

VALOR TOTAL: R$ 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais).  

PREVISÃO LEGAL: Artigo 24, II da Lei 8666/93. 
 
Zortéa, 20 de outubro de 2022.  
 
 
 

            Rosane Antunes Pires Infeld  
         Prefeita Municipal  
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170 DISPENSA Nº75
Publicação Nº 4263090

 

MUNICÍPIO DE ZORTÉA
Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2142 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 

Minuta - Licitação: 173 codigoCliente: 2142 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561101-401-XCZBMYVNUZZWIR-5 - Emitido por: LILIAN MARIA DA ROSA MAGRINELLI SCHILLER 20/10/2022 08:35:36 -03:00

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Dispensa de Licitação
Para Aquisição de Bens

75/2022
Processo Administrativo: 170/2022

Ao Sr(a). ROSANE ANTUNES PIRES INFELD tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada
pela TEXTO JURÍDICO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NÃO CADASTRADO..

Homologo

Nesta  data  a  referida  decisão  e  constante  da  ata  anexa,  considerando  vencedor  da  licitação,  objeto  da  Dispensa  de  Licitação  nº.  75/2022,  o(s)
participante(s):

Vencedores dos Itens
198323 - HELLEN DANIELA SCHMIDT 11643264907
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 BOLACHA CASEIRA SORTIDA QUILOGRAMA  70 R$29,00 R$2.030,00
2 CUCA CASEIRA QUILOGRAMA  110 R$15,00 R$1.650,00
3 PAO CASEIRO QUILOGRAMA  170 R$12,00 R$2.040,00

Total do Fornecedor: R$5.720,00

Zortéa, 20 de outubro de 2022.
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JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022
Publicação Nº 4263841

 

Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTÉA 
 
 

Rua Otaviano Oleoni Franceschi, 53 – Centro – Fone/Fax: (49) 3090-0900 
E-mail: prefeitura@zortea.sc.gov.br – Cep 89633-000 – Zortéa SC 

JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE  
   CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022 

 
 
OBJETO: A finalidade do presente termo de Inexigibilidade de Chamamento Público 
é a celebração de parceria com a Associação dos Acadêmicos de Zortéa - AEAZ, 
inscrito no CNPJ sob o nº 44.470.012/0001-55, com sede no Município de Zortéa - SC, 
por meio da formalização de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de 
interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros para 
realização do transporte de acadêmicos do Município de Zortéa para o Município de 
Joaçaba e Campos Novos, visando suprir demanda não suportada pela Prefeitura 
Municipal.  
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  
 
Art. 31, II da Lei nº 13.019/2014.  
 
JUSTIFICATIVA: 
 
CONSIDERANDO que a Associação dos Acadêmicos de Zortéa - AEAZ atua na 
viabilização de transporte dos acadêmicos da região que estudam no Município de 
Joaçaba e Campos Novos.  
 
CONSIDERANDO que as ações promovidas pela Associação são de cunho educacional;  
 
CONSIDERANDO que a celebração de Termo de Fomento traz as condições de 
infraestrutura necessárias para a execução do Plano de Trabalho apresentado pela 
associação que irá beneficiar os acadêmicos do Município de Zortéa; 
 
CONSIDERANDO que a Associação dos Acadêmicos de Zortéa - AEAZ é a única 
entidade em âmbito regional que atende aos serviços que a Administração Pública 
pretende neste executar em forma de parceria através de Termo de Fomento, torna 
assim, inviável a competição; 
 
Ressalta-se que os fins da Administração Pública Municipal, segundo o mestre Hely 
Lopes Meirelles, “resumem-se num único objetivo: o bem da coletividade 
administrada.” Presente este pensamento verificamos que para proporcionar tal fim, 
necessário se faz que a Administração Municipal possa através de seus departamentos 
e secretarias, atender ao cidadão, proporcionando o bem estar coletivo. Todavia nem 
todos os serviços de interesse público, são realizados pelo Município, necessitando 
para atingir o “bem comum”, estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade 
Civil. 
 
No que tange às parcerias, o Estado busca “por meio de parcerias consensuais, fazê-
lo junto com entidades do Terceiro Setor que tenham sido criadas enfocando certo 
propósito de interesse público buscado em concreto, e possam, assim, se encarregar 
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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTÉA 
 
 

Rua Otaviano Oleoni Franceschi, 53 – Centro – Fone/Fax: (49) 3090-0900 
E-mail: prefeitura@zortea.sc.gov.br – Cep 89633-000 – Zortéa SC 

de sua execução de uma forma mais participativa e próxima da sociedade civil, melhor 
refletindo seus anseios. Neste cenário é que se situam os ajustes celebrados entre o 
Estado e as entidades da sociedade civil, integrantes do Terceiro Setor, também 
conhecido como o espaço público não estatal”. 
 
Destaca-se que comissão de Monitoramento irá utilizar dos meios disponíveis, com 
auxílio de profissionais das áreas do Município, para fiscalizar a execução da parceria, 
assim como deverá estabelecer os demais procedimentos que serão adotados para 
avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos. 
 
Diante desta situação constatada no Município, se faz necessária a presente celebração 
do Termo de Fomento com a Associação dos Acadêmicos de Zortéa - AEAZ, de 
acordo com o disposto na Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores, relatando 
que estão presentes todos os requisitos para a Inexigibilidade do Chamamento Público 
na situação ora em comento.  
 
Publique-se abrindo o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação, para caso algum 
munícipe ou organização queira impugnar a referida justificativa. 
 
Zortéa, 20 de outubro de 2022.    

 
 
 
 

 Rosane Antunes Pires Infeld  
 Prefeita Municipal  
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Associações

amavi

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022
Publicação Nº 4263912

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022
MODALIDADE: SIMULTÂNEO, PRESENCIAL E “ON LINE”
11 DE NOVEMBRO, 14h30min

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ENTRE-RIOS, associação civil de direito privado sem fins econômicos, inscrito no CNPJ sob nº 
04.684.152/0001-01, com sede na Praça Arthur Siewerdt, 01, Centro, Trombudo Central, SC., na forma que dispõe a lei Nº 14.133/21, art. 
6º, XL e art. 33, V, (lei de regência), através do Leiloeiro Público Oficial Júlio Ramos Luz, matrícula AARC/162 comunica aos interessados, 
que fará realizar Leilão Público Simultâneo às 14h30min, do dia 11 de novembro de 2022, de bem imóvel, de forma simultânea, sendo pre-
sencialmente no Auditório da AMAVI, na Rua XV de Novembro, n° 737, Centro, Rio do Sul, SC., e via Internet através do site LEILOADOR.
COM.BR, mediante cadastro prévio conforme regras do site e do edital. LOTE ÚNICO: Terreno rural, sem benfeitorias, situado nos fundos 
da Valada Bracatinga, no município de Trombudo Central, SC, com a área aproximada de 100.000,00m2. Imóvel matriculado sob nº 10.677 
do Reg. de Imóveis de Trombudo Central, SC. LANCE INICIAL R$ 423.700,00. O Edital completo com as descrições poderá ser obtido nos 
sites PORTALDOLEILOEIRO.COM.BR e DIARIODELEILOES.COM.BR. Cadastro e lances serão através da Plataforma de Leilões LEILOADOR.
COM.BR. Aplicam-se à presente licitação as disposições da Lei Nº 14.133/21, incluindo as alterações posteriores. Baixe, imprima e leia 
atentamente o edital.

Estado de Santa Catarina, em 11 de outubro de 2.022.

NILDO MELMESTET
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ENTRE-RIOS

amurel

EDITAL AGO OUTUBRO 2022
Publicação Nº 4263109

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA – AMUREL, no uso de suas atribuições estatutárias, em consonância 
com o artigo 47 do estatuto da entidade, CONVOCA todos os Municípios associados para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no 
dia 27 de outubro de 2022, às 9:00 horas, com a presença de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos Prefeitos ou represen-
tantes credenciados dos Municípios Associados, em primeira convocação, e às 09:30 horas, em segunda convocação, com presença de no 
mínimo 1/3 (um terço) dos Prefeitos ou representantes credenciados dos Municípios associados, no Centro Universitário UNIVINTE - FUCAP, 
localizado na Av. Nilton Augusto Sachetti, 500 - Santo André, Capivari de Baixo - SC;
Na pauta do dia, em discussão as seguintes matérias:
I. Aprovação da Ata de assembleia anterior;
II. Prestação de Contas quarto bimestre de 2022;
III. Apreciação do Termo de cooperação com a FUCAP;
IV. Apresentação de empresa de Inspeções de Pontes;
V. Apresentação de solução para REURB e loteamentos pela empresa Frigo Engenharia;
VI. Projeto de destino do lixo da região;
VII. Assuntos diversos.

Tubarão, 18 de outubro de 2022.

Agnaldo Filippi
Prefeito de Pedras Grandes
Presidente da AMUREL

http://www.leiloador.com.br
http://www.leiloador.com.br
http://PORTALDOLEILOEIRO.COM.BR
http://WWW.LEILOADOR.COM.BR
http://WWW.LEILOADOR.COM.BR
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Consórcios

CinCatarina

9.DECISÃO ATUALIZAÇÃO DE BENS PRÉ-QUALIFICADOS - CHAMADA PÚBLICA Nº 0003_2020 - RSUL
Publicação Nº 4263295

DECISÃO
ATUALIZAÇÃO DA VALIDADE DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

Trata-se do requerimento para atualização da validade da pré-qualificação de bens aprovados, apresentado pela empresa RSUL EIRELI EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Norberto Seara Heusi, nº 1143, Bairro Escola Agrícola, na cidade de Blumenau - SC, CEP: 
89.037-800, inscrita no CNPJ sob o nº 14.066.477/0001-84 em conformidade §§ 1º e 2º do artigo 21 da Resolução do CINCATARINA nº 
005 de 16 de março de 2015.

BENS REQUERIDOS PARA ATUALIZAÇÃO DA VALIDADE QUE FORAM DEFERIDOS

Especificações Marca Modelo Código Aprovação 
Atualização

Chamada Pública
Item Edital

CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES. OS LÁPIS 
DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, 
COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO 
CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: 
PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE 
E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS 
ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RE-
SISTENTE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO. KIT COM 12 CAIXAS, CADA CAIXA 
CONTENDO 24 UNIDADES DE LÁPIS EM CORES 
DIFERENTES. (CIN11060)

FOKINHO ECO RESINA 11060-3 8 0003/2020

Justificativa: A requerente cumpriu os requisitos formais da Resolução nº 005/2015.

Diante do exposto, decido pela atualização da validade da pré-qualificação de bens aprovados, no “Cadastro de Bens Pré-Qualificados do 
CINCATARINA”, pelo prazo de 1 (um) ano.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a que o prazo de recurso é de até 05 (cinco) dias úteis da pu-
blicação da respectiva decisão no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, através do e-mail: licitacoes@cincatarina.sc.gov.br ou 
mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente junto ao Setor de Licitações da Sede ou da Central Executiva do 
CINCATARINA.

Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente.

Publique-se,

Florianópolis, 20 de outubro de 2022.

ELÓI RÖNNAU
DIRETOR EXECUTIVO
Órgão Gerenciador

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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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSOLIDADA NºATC0076_2022
Publicação Nº 4263313

 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO “e-PAL” Nº 000076/2022 - e 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0052/2022 - CINCATARINA 

REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSOLIDADA N° ATC000076/2022  

Aos vinte 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 ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÉTRO ELETRÔNICOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na 
AVENIDA MINISTRO MARIO ANDREAZZA Nº880, GALPAOF BLOCO A - DISTRITO INDUSTRIAL I, MANAUS-AM CEP: 69.075- 
830, inscrita no CNPJ sob o nº 13.348.127/0002-29, neste ato representada Pelo seu Sócio Administrador, Sr. MAURO 
ALEXANDRE BIALKOWSKI; NEXO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na RUA 
BENJAMIN CONSTANT N°380, FUNDOS - CENTRO, MODELO-SC CEP: 89.872-000, inscrita no CNPJ sob o nº 14.239.476/0001- 
94, neste ato representada Pelo seu Sócio Administrador, Sr. JORGE LUIS KAMMLER; TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE LUMINARIAS LIMITADA pessoa jurídica de direito privado, situada na RUA EVARISTO DA VEIGA Nº101, 
SALA G - GLORIA, JOINVILLE-SC CEP: 89.216-215, inscrita no CNPJ sob o nº 08.184.542/0002-54, neste ato representada 
Pela sua Procuradora, Sr. GEOVANNA KATERINE LOCATELLI DE OLIVEIRA; ZAGONEL S.A pessoa jurídica de direito privado, 
situada na RODOVIA BR 282 KM 576 - DISTRITO INDUSTRIAL PINHAL LESTE, PINHALZINHO-SC CEP: 89.870-000, inscrita no 
CNPJ sob o nº 81.365.223/0001-54, neste ato representada Pelo seu Diretor Presidente, Sr. ROBERTO ZAGONEL, 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 LUMINÁRIAS DE LED, 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 
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. 
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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 45 (quarenta e cinco) 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; 
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. 
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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 
está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório Eletrônico n° 000076/2022 - e, Pregão, na forma Eletrônica nº 0052/2022 
- CINCATARINA, Registro de Preços, realizado pelo CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, Órgão 
Gerenciador. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA 
12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 20/10/2022 A 19/10/2023. 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 
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  
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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:  

Item
  

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

1 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 145 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 50 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 1. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17089) 

ZAGONEL / 
ZL 6941 5.000 R$ 289,00 R$ 1.445.000,00 

2 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 145 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 60 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 2. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17090)  
 

ARGOS / AR-
P-7050D5 6.000 R$ 315,00 R$ 1.890.000,00 

3 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 145 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 60 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 3. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17091)  
 

ESB / 
LPI60SV-5-LX 7.000 R$ 336,00 R$ 2.352.000,00 

4 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 145 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 80 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 4. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17092)  
 

ESB / 
LPI80SV-5-LX 10.000 R$ 378,20 R$ 3.782.000,00 

5 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 145 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 100 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 5. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17093)  
 

ZAGONEL / 
HIGHLUX ZL-
6926 

18.000 R$ 377,99 R$ 6.803.820,00 

6 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 145 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 120 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 6. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17094)  
 

ZAGONEL / 
HIGHLUX ZL-
6926 

8.000 R$ 417,00 R$ 3.336.000,00 
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7 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 145 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 150 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 7. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17095)  
 

ESB / 
LPI150SV-5-
LX 

16.000 R$ 481,00 R$ 7.696.000,00 

8 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 145 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 190 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 8. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17096)  
 

ZAGONEL / 
ZL 6971 7.000 R$ 588,00 R$ 4.116.000,00 

9 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 145 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 200 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 9. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17097)  
 

ZAGONEL / 
HIGHLUX ZL-
6971 

12.000 R$ 580,00 R$ 6.960.000,00 

10 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 140 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 270 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 16. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17098)  
 

ZAGONEL / 
HIGHLUX ZL-
6917 

5.000 R$ 625,00 R$ 3.125.000,00 

11 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED COB. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 140 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 120 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 6. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17099)  
 

ZAGONEL / 
ZL 4983 2.500 R$ 583,63 R$ 1.459.075,00 

12 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED COB. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 140 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 160 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 11. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17100)  
 

ZAGONEL / 
ZL 5987 2.500 R$ 645,13 R$ 1.612.825,00 

13 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED COB. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 140 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 210 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 12. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17101)  
 

ZAGONEL / 
ZL 5962 2.500 R$ 755,77 R$ 1.889.425,00 

14 UNIDADE 

LUMINÁRIA LED COB. EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 140 LM/W. POTÊNCIA ATÉ 60 W. 
TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE 
OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC 
MÍNIMO DE 70. MODELO DE REFERÊNCIA 
VIA 10. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS 
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17102)  
 

ZAGONEL / 
ZL 4957 2.500 R$ 366,98 R$ 917.450,00 

Total Global (R$): 47.384.595,00 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO 
15.1 – Estimativa de consumo de cada item: 

Fornecedor Itens Valor Total 
ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÉTRO ELETRÔNICOS LTDA  3; 4; 7 R$ 13.830.000,00 
NEXO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA  11; 12; 13; 14 R$ 5.878.775,00 
TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
LUMINARIAS LIMITADA  2 R$ 1.890.000,00 

ZAGONEL S.A  1; 5; 6; 8; 9; 10 R$ 25.785.820,00 
Total Global (R$): 47.384.595,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 318/2022-E
Publicação Nº 4264653

Processo Administrativo Eletrônico: 318/2022-e
Interessado: GABRIELA ORLANDI

Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos itens nº 01, 06, 14, 15 
e 16

Referência PAL n° 13191/2021, PE n° 0052/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

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

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante requerimento da empresa GABRIELA ORLANDI, que versa sobre o 
reequilíbrio econômico-financeiro dos itens nº 01, 06, 14, 15 e 16, referente ao processo administrativo licitatório em epígrafe.
Em sua solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que os valores, em razão de circunstâncias alheias 
à vontade da empresa, não mais se compactuam com os praticados no mercado.
Solicita, dessa forma, o realinhamento do preço contratado em relação aos itens nº 01, 06, 14, 15 e 16, 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. Comprovou 
a variação dos valores através de notas fiscais anexas e, nesses termos, justificou seu pedido.
Ressalta-se que em relação aos itens nº 01 e 14, a comprovação dos percentuais solicitados foi apenas parcial, isto é, houve solicitação de 
revisão no importe de 34,88% para o item nº 01 e 24,93% para o item nº 14, sendo que houve efetiva comprovação do desequilíbrio de 
30,28% e 23,20%, respectivamente.
Antes de conceder o reequilíbrio econômico-financeiro solicitado e comprovado, foi realizada negociação com os fornecedores que compõem 
o cadastro de reserva para o item em tela, para obter contratação mais vantajosa para Administração, observada a ordem de classificação, 
nos termos do artigo 20, da Resolução nº 22, de 12 de março de 2020, que dispõe sobre o Regulamento do Sistema de Registro de Preços 
no âmbito do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA.
Consultando o interesse das demais proponentes em fornecer o item por valor menor ao obtido caso concedido o reequilíbrio, constatou-se 
o seguinte:
a) A empresa GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA exarou manifestação aceitando fornecer os itens nº 
15 e 16 por um novo valor proposto, que é de R$ 258,00 e R$ 294,00, respectivamente.
Após a realização da negociação e diante do direito de preferência da empresa fornecedora GABRIELA ORLANDI, esta foi comunicada da 
existência de proposta mais vantajosa em relação aos itens nº 15 e 16 e questionada sobre a sua intenção em aderir aos termos destas. As 
propostas foram enviadas por e-mail e a empresa aceitou o fornecimento dos itens nas novas condições propostas.
Quanto aos itens nº 01 e 14, conforme já salientado, a comprovação foi apenas parcial e verificou-se que não há propostas mais vantajosas 
na lista de cadastro de reserva de fornecedores, restando a concessão, nos termos do que fora efetivamente comprovado (30,28% para o 
item nº 01 e 23,20% para o item nº 14), a melhor opção aos Órgãos Participantes.
Em relação ao item nº 06, a comprovação dos percentuais solicitados foi total, restando o deferimento do pedido, nos termos do solicitado, 
a melhor opção aos Órgãos Participantes, tendo em vista que também não há propostas mais vantajosas e o preço se compactua com os 
praticados no mercado.
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 
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convocatório. Tem raiz constitucional. Portanto, a ausência de previsão ou de autorização é irrelevante. São inconstitucionais todos os dispo-
sitivos 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 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseq-ências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracon-
tratual. (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 à 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 que há propostas mais vantajosas para a administração pública em 
relação aos itens nº 15 e 16, conforme consulta realizada no cadastro de fornecedores e apresentada na manifestação técnica. Consultada 
sobre o interesse em fornecer os itens nº 15 e 16 de acordo com a proposta mais vantajosa encontrada, a empresa fornecedora, no exercício 
do seu direito de preferência, aceitou as condições propostas.
Quanto aos itens nº 01, 06 e 14, não foram encontradas propostas mais vantajosas na lista de cadastro de reserva de fornecedores e os 
preços se compactuam com os praticados no mercado, da forma que a concessão, nos termos daquilo que fora efetivamente comprovado, 
restou como melhor opção aos Órgãos Participantes.
Passo à conclusão.

III – Conclusão
Cabe salientar que o presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, devendo ser submetido à apreciação da autoridade supe-
rior, sem a obrigatoriedade 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 Deferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao item nº 06, a partir da solicitação, sem efeitos retro-
ativos, revisão de 16,42% (novo valor de R$ 279,41);
2. Pelo Deferimento parcial do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange aos itens nº 01, 14, 15 e 16, a partir da solicita-
ção, sem efeitos retroativos, revisão de 30,28% para o item nº 01 (novo valor de R$ 209,75); revisão de 23,20% para o item nº 14 (novo 
valor de R$ 437,36); revisão de 7,50% para o item nº 15 (novo valor de R$ 258,00) e revisão de 6,91% para o item nº 16 (novo valor de 
R$ 294,00).

É o Parecer.

Florianópolis (SC), 16 de março 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: 318/2022-e
Interessado: GABRIELA ORLANDI
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Referência PAL n° 13191/2021, PE n° 0052/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA
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O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto a análise do Reequilíbrio Econômico-Financeiro referente aos itens nº 
01, 06, 14, 15 e 16 do processo administrativo licitatório acima, requerido pela empresa GABRIELA ORLANDI.
Consta parecer jurídico oriundo da Diretoria Jurídica, o qual acato como razões e fundamentos para DECIDIR:
1. Pelo Deferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao item nº 06, a partir da solicitação, sem efeitos retro-
ativos, revisão de 16,42% (novo valor de R$ 279,41);
2. Pelo Deferimento parcial do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange aos itens nº 01, 14, 15 e 16, a partir da solicita-
ção, sem efeitos retroativos, revisão de 30,28% para o item nº 01 (novo valor de R$ 209,75); revisão de 23,20% para o item nº 14 (novo 
valor de R$ 437,36); revisão de 7,50% para o item nº 15 (novo valor de R$ 258,00) e revisão de 6,91% para o item nº 16 (novo valor de 
R$ 294,00).
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 16 de março 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

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 319/2022-E
Publicação Nº 4264694

Processo Administrativo Eletrônico: 319/2022-e
Interessado: FULLTECH INFORMÁTICA LTDA
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 15001/2021, PE 0053/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 - 
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa FULLTECH INFORMÁTICA 
LTDA, referente à Autorização de Fornecimento nº 111161/2021.
Através de Notificações Administrativas, o Órgão Gerenciador - CINCATARINA solicitou à empresa que efetuasse a execução total das Au-
torizações de Fornecimento supracitadas ou comprovasse formalmente as razões que motivaram o inadimplemento contratual. A empresa, 
em suas manifestações, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogação do prazo de entrega.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa FULLTECH INFORMÁTICA LTDA, descumpriu o 
prazo de 30 (trinta) dias para entrega do item nº 42.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

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.
[...] (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Preços está previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregão supracitado:

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
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Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
[...]
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.
Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na cláusula sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Quanto ao pedido de prorrogação do prazo de entrega, verifica-se que tal prazo se mostra compatível com os princípios da proporcionali-
dade e razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violação ao interesse público.
Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigação na data concedida ensejará o cancelamento do regis-
tro de preço dos itens bem como aplicação das sanções administrativas pertinentes, em razão da configuração da inexecução contratual.
É a fundamentação. Passo à análise.

III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Que a empresa FULLTECH INFORMÁTICA LTDA fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigação, isto é, o atendimen-
to integral da Autorização de Fornecimento nº 111161/2021, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 15 DE MARÇO DE 2022;
2. A aceitação do recebimento dos itens pelo Órgão Gerenciador não se configura como novo prazo;
3. A empresa está incorrendo em infração pela inexecução contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento 
de sua obrigação, ou seja, o atendimento em atraso da Autorização de Fornecimento nº 111161/2021;
4. Caso a empresa não observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, caberá ao CINCATARINA a aplicação das penalidades e san-
ções administrativas previstas no Edital, sendo elas:
5. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa FULLTECH INFORMÁTICA LTDA, no Processo Administrativo Licitatório n° 15001/2021, 
Pregão, na forma Eletrônica, nº 0053/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 42, salvo se já cancelado em processo administrativo 
anterior;
6. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 111161/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
7. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 111161/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios 
respectivos para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação às Autorizações de Fornecimento 
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
8. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 21 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



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2346

Processo Administrativo Eletrônico: 319/2022-e
Interessado: FULLTECH INFORMÁTICA LTDA
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 15001/2021, PE 0053/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente da Autorização de Forne-
cimento nº 111161/2021, do PAL nº 15001/2021, PE 0053/2021, em face da empresa FULLTECH INFORMÁTICA LTDA.
Consta dos autos Notificação para cumprimento de obrigação, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovação das razões 
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditório e ampla defesa.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou pela concessão da prorrogação do prazo de 
entrega para a data limite de 15 de março de 2022 e, em caso de não atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de 
preço do fornecedor em relação ao item nº 42, a rescisão da Autorização de Fornecimento não atendida e aplicação de multa em razão da 
inexecução contratual, nos termos da legislação em vigor.
Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0053/2021, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Que a empresa FULLTECH INFORMÁTICA LTDA fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigação, isto é, o atendimen-
to integral da Autorização de Fornecimento nº 111161/2021, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 15 DE MARÇO DE 2022;
2. A aceitação do recebimento dos itens pelo Órgão Gerenciador não se configura como novo prazo;
3. A empresa está incorrendo em infração pela inexecução contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento 
de sua obrigação, ou seja, o atendimento em atraso da Autorização de Fornecimento nº 111161/2021;
4. Caso a empresa não observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, caberá ao CINCATARINA a aplicação das penalidades e san-
ções administrativas previstas no Edital, sendo elas:
5. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa FULLTECH INFORMÁTICA LTDA, no Processo Administrativo Licitatório n° 15001/2021, 
Pregão, na forma Eletrônica, nº 0053/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 42, salvo se já cancelado em processo administrativo 
anterior;
6. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 111161/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
7. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 111161/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios 
respectivos para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação às Autorizações de Fornecimento 
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
8. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 21 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

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 325/2022-E
Publicação Nº 4264717

Processo Administrativo Eletrônico: 325/2022-e
Interessado: TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Referência e-PAL n° 10389/2021-e, PE n° 0040A/2021

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – APLICABILIDADE – CON-
CLUSÃO.
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I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante a requerimento da empresa TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS 
LTDA, que pleiteia a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato Administrativo CT21CIN0021, referente à Região I, XI e XII, 
itens 1.4, 11.4 e 12.4.
Em sua solicitação, a empresa sustenta que se faz necessário o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão 
do aumento muito acima dos índices inflacionários, referente aos compostos asfálticos de maior incidência nas obras, a saber: Cimento As-
fáltico de Petróleo (CAP) teve aumento de 7,22%, consoante documentos comprobatórios emitidos pela Petrobrás e notas fiscais de compra.
Extrai-se da tabela acostada ao pedido a existência de dois valores reajustados. O primeiro de 5,10% e o segundo de 7,22%, o que totali-
zaria 12,69%.
É o breve relatório. Passo à fundamentação.

II – Fundamentação
De início, convém destacar que as cláusulas estabelecidas no contrato administrativo trazem obrigações ao Contratado e Contratante. Deste 
modo, cada item previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execução e vigência contratual.
O contrato administrativo possui algumas peculiaridades em especial sobre a sua alteração, este pode sofrer modificações de ordem quan-
titativa e qualitativa. No que tange ao valor contratado, o contrato pode passar por reajustes e/ou revisões visando manter o equilíbrio 
econômico-financeiro, caráter sinalagmático do contrato.
A principal diferença entre esses institutos jurídicos (reajuste e revisão) consiste em que o reajuste contém previsão expressa no edital e no 
contrato (lei entre as partes), visando recompor o valor contratado em virtude dos efeitos da inflação. Enquanto a revisão pode ocorrer por 
expressa disposição legal diante de fatos supervenientes e imprevisíveis, ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis.
A análise da equação econômica, caracterizadora do sinalagma, é definida no momento da apresentação da proposta (e não da assinatura 
do contrato) e leva em consideração os encargos do contratado e o valor pago pela Administração, devendo ser preservada durante toda 
a execução do contrato.
Diante isso, uma das características dos contratos administrativos é a chamada regra da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, 
que se encontra preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a redação 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 os riscos econômicos que possam ocorrer por conta das oscilações das bases eco-
nômicas 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 de qualquer previsão legal ou con-
tratual para manutenção do seu equilíbrio, incidindo a partir do momento que houve o rompimento do sinalagma, o que no presente caso, 
verificou-se apenas a partir da sexta medição.
Outrossim, convém 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 Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstâncias quanto 
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:
[...]
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d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 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.
O ponto central para concessão da revisão do contrato para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro é a existência de uma situação 
nova, imprevisível no momento da contratação. A justificativa para revisão contratual deve ser acompanhada de documentos comprobató-
rios que embase os argumentos apresentados, da forma que a possibilidade de concessão do reequilíbrio está condicionada a comprovação 
por parte do fornecedor e posterior análise pela equipe técnica do CINCATARINA das notas fiscais e documentação apresentada.
Nesse sentido, o reequilibrio econômico-financeiro não pode ser comprovado meramente com valores de referência extraídos de pesquisas, 
de índices oficiais ou de mera variação cambial, mas sim da comprovação de efetiva existência de pagamento por parte da empresa, espe-
cialmente demonstrado através de notas fiscais. Trata-se de entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, in verbis:

A mera variação de preços ou flutuação cambial não é suficiente para a realização de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo 
essencial a presença de uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93, associada à demonstração objetiva de 
que ocorrências supervenientes tornaram a execução contratual excessivamente onerosa para uma das partes.

[...] Por essa razão, “pleitos do gênero não podem se basear exclusivamente nos preços contratuais ou na variação de valores extraídos de 
sistemas referenciais de custos, sendo indispensável que se apresentem outros elementos adicionais do impacto cambial, tais como a com-
provação dos custos efetivamente incorridos no contrato, demonstrados mediante notas fiscais”. Nesses termos, acompanhando o entendi-
mento do relator, o Plenário rejeitou os embargos, mantendo em seus exatos termos o acórdão recorrido. (Acórdão 1085/2015-Plenário, TC 
019.710/2004-2, relator Ministro Benjamin Zymler, 6.5.2015)

Portanto, apesar da empresa licitante ter apresentado tabelas oficiais, tais valores são meramente referenciais, da forma que a análise do 
presente reequilibrio econômico-financeiro recairá sobre as notas fiscais apresentadas, que são os documentos que efetivamente compro-
vam os custos incorridos no contrato, aptos, portanto, a comprovar eventual desequilíbrio contratual por parte da empresa.
Por fim, considerando o parecer técnico favorável da própria equipe técnica do CINCATARINA à concessão do reequilíbrio econômico-fi-
nanceiro, não há óbice ao deferimento do pedido em relação ao Contrato nº CT21CIN0021, baseado nas notas fiscais apresentadas pela 
empresa, devendo ser realizado Termo Aditivo para acréscimo do valor revisado, a fim de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 
inicialmente pactuado.
Passo à conclusão.

III – Conclusão
Cabe salientar que o presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, devendo ser submetido à apreciação da autoridade supe-
rior, sem a obrigatoriedade de acatamento.

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo Deferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange aos itens 1.4, 11.4 e 12.4, nos termos e percentuais 
constantes no parecer técnico (7,22%), com efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos à data do pedido do Requerente (17/02/2022), 
aplicando-se aos serviços e medições realizadas posteriormente a essa data conforme despacho de análise técnica.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 08 de março 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: 325/2022-e
Interessado: TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Referência e-PAL n° 10389/2021-e, PE n° 0040A/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto a Solicitação de Reajuste contratual e reequilíbrio econômico-financeiro 
referente à Região I, XI e XII, itens 1.4, 11.4 e 12.4, do Processo Administrativo Licitatório acima, Contrato Administrativo CT21CIN0021, 
requerido pela empresa TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA.
Consta parecer jurídico oriundo da Diretoria Jurídica recomendando o deferimento do reajuste previsto no contrato, o qual acato como 
razões e fundamentos para DECIDIR:
1. Pelo Deferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange aos itens 1.4, 11.4 e 12.4, nos termos e percentuais 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2015&numero=1085&colegiado=P
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constantes no parecer técnico (7,22%), com efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos à data do pedido do Requerente (17/02/2022), 
aplicando-se aos serviços e medições realizadas posteriormente a essa data conforme despacho de análise técnica.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 08 de março 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

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 330/2022-E
Publicação Nº 4264792

Processo Administrativo Eletrônico: 330/2022-e

Interessado: MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELA-
TOS EIRELI

Assunto: Irregularidade na Execução do Contrato

Referência: PAL 0293/2021, PE 0010/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico teve como objeto a verificação da irregularidade na execução dos contratos administrativos 
que tinham como objeto o item nº 150, do PAL nº 0293/2021, PE 0010/2021, pertencente à empresa licitante MARINGÁ HOSPITALAR DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI.
O município, através de registros e apresentação de laudos, alegava que o item nº 150 (avental de procedimento) não possuía a gramatura 
mínima exigida em Edital, que era de 30g/m2.
Devidamente notificada (doc. 02), a empresa contestou o laudo apresentado pelo município, indicando que foi realizado o teste com ape-
nas uma amostra de avental, sendo que há lotes diferentes do mesmo item e não houve indicação de qual metodologia foi utilizada e nem 
calibração dos equipamentos para medição, o que contraria as normas técnicas pertinentes.
Além disso, citou que a NR 12894 utilizada no laudo está cancelada e se refere a determinação de contagem de Bacillus cereus em alimen-
tos. Ainda, apresentou todos os laudos dos lotes de aventais emitidos pela fabricante Descarbox. Por fim, pugnou pela solução consensual 
do conflito e realização de análise técnica detalhada e pormenorizada dos aventais que apresentaram problema, já que a empresa é apenas 
revendedora do produto.
Posteriormente, o município foi comunicado da defesa apresentada pela empresa licitante e informou que estavam encaminhando amostras 
dos aventais para análises em outro laboratório. Alguns dias depois, enviou os laudos emitidos pelo Instituto Senai de Tecnologia.
Desses laudos, apenas um deles apresentou gramatura abaixo do exigido em Edital, sendo que todos os outros estavam dentro do mínimo 
exigido, considerando a variação de 5% referenciada no próprio documento.
Além disso, neste laudo que apresentou gramatura abaixo do permitido, não há informação acerca de qual lote o avental pertence, não 
havendo possibilidade de identificação se o avental foi entregue pela empresa licitante MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ou era fruto de processos licitatórios passados em que houve problemas de gramatura com os aventais, 
a exemplo do apurado no Processo Administrativo nº 10230/2021-e, em que as gramaturas dos aventais variavam entre 10g/m2 a 20g/m2.
Dessa forma, considerando a maioria dos laudos apresentados pelo Instituto Senai, que demonstram que a gramatura dos aventais atende 
as especificações contidas no Edital (considerando a margem de tolerância) e que há dúvidas objetivas acerca da responsabilidade da em-
presa licitante, o arquivamento do presente processo administrativo é medida que se impõe, não cabendo nenhum tipo de responsabilização 
à empresa.
Além disso, informalmente (através de ligação), o município informou que a situação estaria resolvida, o que reforça a ausência de motivos 
para continuação do processo administrativo.
Outrossim, deve a empresa ficar ciente que os itens devem atender na íntegra o disposto no Edital, em respeito ao princípio da vinculação 
ao Edital, sob pena de apuração da irregularidade em processo administrativo e eventual responsabilização administrativa, garantido, sem-
pre, o contraditório e a ampla defesa.
Assim, considerando as disposições previstas na Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0010/2021 e Ata de Registro de Preço, 
passo a DECIDIR:
1. Pelo arquivamento do presente processo administrativo, em razão da ausência de constatação de irregularidades nas entregas do item 
nº 150.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 16 de agosto 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 335/2022-E
Publicação Nº 4264822

Processo Administrativo Eletrônico: 335/2022-e
Interessado: R.S. IMPORTS EIRELI
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 8001/2021, PE 0043/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 - 
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa R.S. IMPORTS EIRELI, 
referente à Autorização de Fornecimento nº 120610/2021.
Verifica-se que há nota fiscal lançada no sistema atestando o atendimento da Autorização de Fornecimento supracitada, entretanto, o item 
ainda não foi entregue ao município solicitante.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa R.S. IMPORTS EIRELI, descumpriu o prazo de 30 
(trinta) dias para entrega do item nº 58.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

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 a 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Preços está previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregão supracitado:

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
[...]
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.
Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na cláusula sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
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c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Ressalta-se que há nota fiscal lançada no sistema L-CIN, entretanto, a entrega do material ao município solicitante nunca ocorreu. O Sistema 
L-CIN é o meio eletrônico que vincula as partes em suas solicitações. Através dele os municípios podem fazer solicitações, fornecedores 
visualizam essas solicitações e o Órgão Gerenciador (CINCATARINA) consegue acompanhar todo esse trâmite envolvendo Fornecedor e 
Município.
Compete a cada uma das partes promover a alimentação do Sistema com suas solicitações, visando dar andamento regular aos trâmites.
Dentre as obrigações da fornecedora consta a necessidade de emitir DANFE, enviá-la por e-mail e lançar o atendimento de cada Autorização 
de Fornecimento no sistema L-CIN, conforme consta no item 13 dos Editais:

DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA
13.1 – Será de responsabilidade da licitante vencedora:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
d) responsabilizar-se por todas as despesas/custos oriundas das entregas bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execução de Licitação 
Compartilhada do CINCATARINA (L-CIN), “online”, disponibilizado pelo CINCATARINA;
g) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão 
Gerenciador através do Sistema L-CIN;
h) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de quaisquer outras notificações 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. (grifos nossos)

Conforme apurado, a Nota Fiscal disponibilizada possui data de 27 de janeiro de 2022, sendo que a empresa a lançou no sistema no dia 
25 de fevereiro de 2022, atestando o atendimento da Autorização de Fornecimento nº 120610/2021, entretanto, a entrega não aconteceu, 
configurando um atraso de 40 dias na data da elaboração do presente parecer.
Fato parecido ocorreu com outra empresa licitante em outros processos. Verificou-se que, naquela oportunidade, a empresa lançava as 
notas fiscais no sistema, entretanto, não realizava a entrega dos itens. Tal conduta criava nos municípios a expectativa de que todas as 
Autorizações de Fornecimento seriam efetivamente atendidas até a data estipulada, todavia, isso não acontecia. O Fornecedor, utilizando 
desse subterfúgio, ocultava seus reais propósitos que era se furtar da incidência de penalidades e eventual rescisão das AF’s, pois a partir 
do momento em que ocorria o lançamento da nota no sistema L-CIN, este suspendia as notificações e ficava aguardando a confirmação do 
município quanto ao recebimento do item.
Essa determinada empresa, por diversas vezes, foi alertada da irregularidade e nada fez para sanar o problema, continuando a praticar a 
mesma conduta. Logo, em um dos Processos Administrativos instaurados para apurar a situação, aplicou-se a penalidade de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratação com o CINCATARINA e seus municípios consorciados, nos termos do 
art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93 (Processo Administrativo nº 8443/2021).
No caso em tela, a situação é aparentemente idêntica, visto que apesar de haver nota fiscal no sistema atestando, em tese, o atendimento 
integral da Autorização de Fornecimento, esta não foi atendida até a data de elaboração do presente parecer. Dessa forma, priorizando a 
realidade dos fatos, a empresa deve ser penalizada em razão do atraso de 40 dias na entrega dos bens e ser advertida que nas próximas 
oportunidades não promova o lançamento da nota fiscal no sistema sem efetivamente ter faturado as mercadorias aos Órgãos Participantes, 
sob pena de responsabilização mais gravosa em razão da reincidência.
É a fundamentação. Passo à análise.

III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Que a empresa R.S. IMPORTS EIRELI fique ADVERTIDA para que somente realize o lançamento das Notas Fiscais no sistema L-CIN 
quando, efetivamente, tiver enviado/faturado as mercadorias aos Órgãos Participantes, atendendo, de fato, a Autorização de Fornecimento, 
sob pena do lançamento da Nota Fiscal ser considerado tentativa de burla/fraude à fiscalização na execução dos contratos por parte do 
CINCATARINA (Órgão Gerenciador), ficando, ainda, ciente de que novas condutas semelhantes poderão ensejar a aplicação de penalidades 
administrativas mais gravosas, levando em consideração a reincidência;
2. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa R.S. IMPORTS EIRELI, no Processo Administrativo Licitatório n° 8001/2021, Pregão, 
na forma Eletrônica, nº 0043/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 58, salvo se já cancelado em processo administrativo anterior;
3. Pela rescisão total da Autorização de Fornecimento nº 120610/2021, visto que, apesar de haver nota fiscal no sistema atestando seu 
atendimento, esta não foi atendida até a presente data, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior;
4. Pela aplicação imediata da penalidade de MULTA no valor de R$ 244,50 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) em 
relação à Autorização de Fornecimento nº 120610/2021, no importe de 15% sobre o valor total da AF (R$ 1.630,00), em razão do atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos itens, nos termos da Cláusula Sexta, item 6.1, alínea “e” da Ata de Registro de Preço, encami-
nhando-se cópia do presente processo administrativo ao município interessado para emissão do boleto de cobrança;
5. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de 
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classificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), primeiro de março 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: 335/2022-e
Interessado: R.S. IMPORTS EIRELI
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 8001/2021, PE 0043/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente da Autorização de Forne-
cimento nº 120610/2021, do PAL nº 8001/2021, PE 0043/2021, em face da empresa R.S. IMPORTS EIRELI.
Consta dos autos que a empresa lançou Nota Fiscal no sistema atendendo, em tese, a Autorização de Fornecimento supracitada, entretanto, 
a entrega, de fato, nunca ocorreu.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou que a empresa fique advertida para que somente 
realize o lançamento das notas fiscais no sistema quando efetivamente tiver faturado os bens. Além disso, opinou pela rescisão da Autori-
zação de Fornecimento não atendida, bem como aplicação da penalidade de multa, tendo em vista o atraso para efetiva entrega dos itens 
ao município solicitante, apesar de constar Nota Fiscal no sistema.
Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0043/2021, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Que a empresa R.S. IMPORTS EIRELI fique ADVERTIDA para que somente realize o lançamento das Notas Fiscais no sistema L-CIN 
quando, efetivamente, tiver enviado/faturado as mercadorias aos Órgãos Participantes, atendendo, de fato, a Autorização de Fornecimento, 
sob pena do lançamento da Nota Fiscal ser considerado tentativa de burla/fraude à fiscalização na execução dos contratos por parte do 
CINCATARINA (Órgão Gerenciador), ficando, ainda, ciente de que novas condutas semelhantes poderão ensejar a aplicação de penalidades 
administrativas mais gravosas, levando em consideração a reincidência;
2. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa R.S. IMPORTS EIRELI, no Processo Administrativo Licitatório n° 8001/2021, Pregão, 
na forma Eletrônica, nº 0043/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 58, salvo se já cancelado em processo administrativo anterior;
3. Pela rescisão total da Autorização de Fornecimento nº 120610/2021, visto que, apesar de haver nota fiscal no sistema atestando seu 
atendimento, esta não foi atendida até a presente data, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior;
4. Pela aplicação imediata da penalidade de MULTA no valor de R$ 244,50 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) em 
relação à Autorização de Fornecimento nº 120610/2021, no importe de 15% sobre o valor total da AF (R$ 1.630,00), em razão do atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos itens, nos termos da Cláusula Sexta, item 6.1, alínea “e” da Ata de Registro de Preço, encami-
nhando-se cópia do presente processo administrativo ao município interessado para emissão do boleto de cobrança;
5. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), primeiro de março 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

Processo Administrativo Eletrônico: 335/2022-e
Interessado: R.S. IMPORTS EIRELI
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Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL nº 8001/2021, PE 0043/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de recurso em face de decisão administrativa prolatada que determinou a rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 
120610/2021, referente ao PAL 8001/2021, PE 0043/2021 e aplicação da penalidade de multa em razão da inexecução contratual.
A empresa fornecedora inconformada com a decisão, apresentou recurso administrativo. Em suas razões, constata-se a apresentação de 
fatos novos aptos a modificar parcialmente a decisão anterior.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de atender o interesse público e através de despacho, opinou pela reforma parcial da Decisão 
Administrativa apenas para converter as penalidades de multa em advertência, tendo em vista o atendimento integral da AF, mesmo que a 
destempo, mantendo as demais disposições.
Diante do exposto, considerando as razões apresentadas no Recurso Administrativo interposto e Despacho oriundo da Diretoria Jurídica, 
passo a DECIDIR:
1. Pela reforma parcial da Decisão Administrativa retro, a fim de converter as penalidades de multa em advertência, ficando a empresa 
advertida que novas inexecuções da mesma natureza justificarão a imposição de sanções administrativas mais gravosas, em razão da rein-
cidência e mantendo-se as demais disposições da decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 03 de junho 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

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 336/2022-E
Publicação Nº 4264840

Processo Administrativo Eletrônico: 336/2022-e
Interessado: R.S COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 8001/2021, PE 0043/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 - 
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa R.S COMERCIO DE ELE-
TRODOMÉSTICOS LTDA, referente à Autorização de Fornecimento nº 105750/2021.
Verifica-se que há nota fiscal lançada no sistema atestando o atendimento da Autorização de Fornecimento supracitada, entretanto, o item 
ainda não foi entregue ao município solicitante.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa R.S COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 
descumpriu o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do item nº 25.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

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.
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3.3 – A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Preços está previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregão supracitado:

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
[...]
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.
Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na cláusula sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Ressalta-se que há nota fiscal lançada no sistema L-CIN, entretanto, a entrega do material ao município solicitante nunca ocorreu. O Sistema 
L-CIN é o meio eletrônico que vincula as partes em suas solicitações. Através dele os municípios podem fazer solicitações, fornecedores 
visualizam essas solicitações e o Órgão Gerenciador (CINCATARINA) consegue acompanhar todo esse trâmite envolvendo Fornecedor e 
Município.
Compete a cada uma das partes promover a alimentação do Sistema com suas solicitações, visando dar andamento regular aos trâmites.
Dentre as obrigações da fornecedora consta a necessidade de emitir DANFE, enviá-la por e-mail e lançar o atendimento de cada Autorização 
de Fornecimento no sistema L-CIN, conforme consta no item 13 dos Editais:

DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA
13.1 – Será de responsabilidade da licitante vencedora:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
d) responsabilizar-se por todas as despesas/custos oriundas das entregas bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execução de Licitação 
Compartilhada do CINCATARINA (L-CIN), “online”, disponibilizado pelo CINCATARINA;
g) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão 
Gerenciador através do Sistema L-CIN;
h) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de quaisquer outras notificações 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. (grifos nossos)

Conforme apurado, a Nota Fiscal disponibilizada possui data de 29 de novembro de 2021, sendo que a empresa a lançou no sistema no 
dia primeiro de dezembro de 2021, atestando o atendimento da Autorização de Fornecimento nº 105750/2021, entretanto, a entrega não 
aconteceu, configurando um atraso de 75 dias na data da elaboração do presente parecer.
Fato parecido ocorreu com outra empresa licitante em outros processos. Verificou-se que, naquela oportunidade, a empresa lançava as 
notas fiscais no sistema, entretanto, não realizava a entrega dos itens. Tal conduta criava nos municípios a expectativa de que todas as 
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Autorizações de Fornecimento seriam efetivamente atendidas até a data estipulada, todavia, isso não acontecia. O Fornecedor, utilizando 
desse subterfúgio, ocultava seus reais propósitos que era se furtar da incidência de penalidades e eventual rescisão das AF’s, pois a partir 
do momento em que ocorria o lançamento da nota no sistema L-CIN, este suspendia as notificações e ficava aguardando a confirmação do 
município quanto ao recebimento do item.
Essa determinada empresa, por diversas vezes, foi alertada da irregularidade e nada fez para sanar o problema, continuando a praticar a 
mesma conduta. Logo, em um dos Processos Administrativos instaurados para apurar a situação, aplicou-se a penalidade de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratação com o CINCATARINA e seus municípios consorciados, nos termos do 
art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93 (Processo Administrativo nº 8443/2021).
No caso em tela, a situação é aparentemente idêntica, visto que apesar de haver nota fiscal no sistema atestando, em tese, o atendimento 
integral da Autorização de Fornecimento, esta não foi atendida até a data de elaboração do presente parecer. Dessa forma, priorizando a 
realidade dos fatos, a empresa deve ser penalizada em razão do atraso de 75 dias na entrega dos bens e ser advertida que nas próximas 
oportunidades não promova o lançamento da nota fiscal no sistema sem efetivamente ter faturado as mercadorias aos Órgãos Participantes, 
sob pena de responsabilização mais gravosa em razão da reincidência.
É a fundamentação. Passo à análise.

III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Que a empresa R.S COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA fique ADVERTIDA para que somente realize o lançamento das Notas 
Fiscais no sistema L-CIN quando, efetivamente, tiver enviado/faturado as mercadorias aos Órgãos Participantes, atendendo, de fato, a 
Autorização de Fornecimento, sob pena do lançamento da Nota Fiscal ser considerado tentativa de burla/fraude à fiscalização na execução 
dos contratos por parte do CINCATARINA (Órgão Gerenciador), ficando, ainda, ciente de que novas condutas semelhantes poderão ensejar 
a aplicação de penalidades administrativas mais gravosas, levando em consideração a reincidência;
2. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa R.S COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, no Processo Administrativo Lici-
tatório n° 8001/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0043/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 25, salvo se já cancelado em 
processo administrativo anterior;
3. Pela rescisão total da Autorização de Fornecimento nº 105750/2021, visto que, apesar de haver nota fiscal no sistema atestando seu 
atendimento, esta não foi atendida até a presente data, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior;
4. Pela aplicação imediata da penalidade de MULTA no valor de R$ 21,30 (vinte e um reais e trinta centavos) em relação à Autorização de 
Fornecimento nº 105750/2021, no importe de 15% sobre o valor total da AF (R$ 142,00), em razão do atraso superior a 30 (trinta) dias 
na entrega dos itens, nos termos da Cláusula Sexta, item 6.1, alínea “e” da Ata de Registro de Preço, encaminhando-se cópia do presente 
processo administrativo ao município interessado para emissão do boleto de cobrança;
5. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), primeiro de março 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: 336/2022-e
Interessado: R.S COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 8001/2021, PE 0043/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente da Autorização de For-
necimento nº 105750/2021, do PAL nº 8001/2021, PE 0043/2021, em face da empresa R.S COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Consta dos autos que a empresa lançou Nota Fiscal no sistema atendendo, em tese, a Autorização de Fornecimento supracitada, entretanto, 
a entrega, de fato, nunca ocorreu.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou que a empresa fique advertida para que somente 
realize o lançamento das notas fiscais no sistema quando efetivamente tiver faturado os bens. Além disso, opinou pela rescisão da Autori-
zação de Fornecimento não atendida, bem como aplicação da penalidade de multa, tendo em vista o atraso para efetiva entrega dos itens 
ao município solicitante, apesar de constar Nota Fiscal no sistema.
Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0043/2021, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Que a empresa R.S COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA fique ADVERTIDA para que somente realize o lançamento das Notas 
Fiscais no sistema L-CIN quando, efetivamente, tiver enviado/faturado as mercadorias aos Órgãos Participantes, atendendo, de fato, a 
Autorização de Fornecimento, sob pena do lançamento da Nota Fiscal ser considerado tentativa de burla/fraude à fiscalização na execução 
dos contratos por parte do CINCATARINA (Órgão Gerenciador), ficando, ainda, ciente de que novas condutas semelhantes poderão ensejar 
a aplicação de penalidades administrativas mais gravosas, levando em consideração a reincidência;
2. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa R.S COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, no Processo Administrativo Licitatório 
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n° 8001/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0043/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 25, salvo se já cancelado em processo 
administrativo anterior;
3. Pela rescisão total da Autorização de Fornecimento nº 105750/2021, visto que, apesar de haver nota fiscal no sistema atestando seu 
atendimento, esta não foi atendida até a presente data, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior;
4. Pela aplicação imediata da penalidade de MULTA no valor de R$ 21,30 (vinte e um reais e trinta centavos) em relação à Autorização de 
Fornecimento nº 105750/2021, no importe de 15% sobre o valor total da AF (R$ 142,00), em razão do atraso superior a 30 (trinta) dias 
na entrega dos itens, nos termos da Cláusula Sexta, item 6.1, alínea “e” da Ata de Registro de Preço, encaminhando-se cópia do presente 
processo administrativo ao município interessado para emissão do boleto de cobrança;
5. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), primeiro de março 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

Processo Administrativo Eletrônico: 336/2022-e,
Interessado: R.S COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL nº 8001/2021, PE 0043/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de recurso em face de decisão administrativa prolatada que determinou o cancelamento do registro de preço do item nº 25, a 
rescisão da Autorização de Fornecimento nº 105750/2021 e aplicação da penalidade de multa em razão da inexecução contratual.
A empresa fornecedora inconformada com a decisão, apresentou recurso nos termos estabelecidos pelo art. 109, inciso I, alínea “e” e “f” da 
Lei Federal nº 8.666/93. Em suas razões recursais, constata-se a apresentação de fatos novos aptos a modificar a decisão anterior.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de atender o interesse público e através de despacho, opinou pela reforma da Decisão Ad-
ministrativa para retirar o cancelamento do registro de preço do item nº 25, a rescisão da AF e convertendo a penalidade de multa em 
advertência, em razão do atendimento da Autorização de Fornecimento.
Diante do exposto, considerando as razões apresentadas no Recurso Administrativo interposto e Despacho oriundo da Diretoria Jurídica, 
passo a DECIDIR:
1. Pelo recebimento e conhecimento do recurso interposto, eis que cumpridos os requisitos de admissibilidade;
2. No mérito, dar PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto a fim de que a Decisão Administrativa retro seja reformada para retirar 
o cancelamento do registro de preço do item nº 25, mantendo-se, portanto, o preço registrado da empresa R.S COMERCIO DE ELETRO-
DOMÉSTICOS LTDA, retirando-se, ainda, a rescisão da Autorização de Fornecimento e convertendo a penalidade de multa em advertência;
3. Que a empresa R.S COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA fique ADVERTIDA que novas irregularidades da mesma natureza enseja-
rão abertura de processo administrativo para apuração da conduta irregular na execução dos contratos administrativos, ficando ciente de 
que novos atrasos não serão tolerados.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 03 de maio 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



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2357

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0052 - E-PAL 0076_2022 – LUMINÁRIAS DE LED
Publicação Nº 4263327

 

ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÉTRO ELETRÔNICOS LTDA
Item Descrição Unid. Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Total Item

3

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 145 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 60 W. TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO
DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE 70.
MODELO DE REFERÊNCIA VIA 3. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17091)

UNIDADE ESB / LPI60SV-5-
LX

7.000,00 R$ 336,00 R$ 2.352.000,00

4

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 145 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 80 W. TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO
DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE 70.
MODELO DE REFERÊNCIA VIA 4. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17092)

UNIDADE ESB / LPI80SV-5-
LX

10.000,00 R$ 378,20 R$ 3.782.000,00

7

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 145 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 150 W. TEMPERATURA DE COR 5000K.
TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE
70. MODELO DE REFERÊNCIA VIA 7. ESPECIFICAÇÕES
MINÍMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17095)

UNIDADE ESB / LPI150SV-5-
LX

16.000,00 R$ 481,00 R$ 7.696.000,00

Total do Fornecedor (R$): 13.830.000,00

NEXO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Item Descrição Unid. Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Total Item

11

LUMINÁRIA LED COB. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 120 W. TEMPERATURA DE COR 5000K.
TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE
70. MODELO DE REFERÊNCIA VIA 6. ESPECIFICAÇÕES
MINÍMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17099)

UNIDADE ZAGONEL / ZL 
4983

2.500,00 R$ 583,63 R$ 1.459.075,00

12

LUMINÁRIA LED COB. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 160 W. TEMPERATURA DE COR 5000K.
TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE
70. MODELO DE REFERÊNCIA VIA 11. ESPECIFICAÇÕES
MINÍMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17100)

UNIDADE ZAGONEL / ZL 
5987

2.500,00 R$ 645,13 R$ 1.612.825,00

13

LUMINÁRIA LED COB. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 210 W. TEMPERATURA DE COR 5000K.
TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE
70. MODELO DE REFERÊNCIA VIA 12. ESPECIFICAÇÕES
MINÍMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17101)

UNIDADE ZAGONEL / ZL 
5962

2.500,00 R$ 755,77 R$ 1.889.425,00

14

LUMINÁRIA LED COB. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 60 W. TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO
DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE 70.
MODELO DE REFERÊNCIA VIA 10. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17102)

UNIDADE ZAGONEL / ZL 
4957

2.500,00 R$ 366,98 R$ 917.450,00

Total do Fornecedor (R$): 5.878.775,00

TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMINARIAS LIMITADA
Item Descrição Unid. Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Total Item

Processo N°: 000076/2022 - CINCATARINA

Licitação N°: 0052/2022 - CINCATARINA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Data de Homologação: 20/10/2022

Objeto da Licitação: LUMINÁRIAS DE LED

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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2

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 145 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 60 W. TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO
DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE 70.
MODELO DE REFERÊNCIA VIA 2. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17090)

UNIDADE ARGOS / AR-P-
7050D5

6.000,00 R$ 315,00 R$ 1.890.000,00

Total do Fornecedor (R$): 1.890.000,00

ZAGONEL S.A
Item Descrição Unid. Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Total Item

1

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 145 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 50 W. TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO
DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE 70.
MODELO DE REFERÊNCIA VIA 1. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17089)

UNIDADE ZAGONEL / ZL 
6941

5.000,00 R$ 289,00 R$ 1.445.000,00

5

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 145 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 100 W. TEMPERATURA DE COR 5000K.
TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE
70. MODELO DE REFERÊNCIA VIA 5. ESPECIFICAÇÕES
MINÍMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17093)

UNIDADE ZAGONEL / 
HIGHLUX ZL-6926

18.000,00 R$ 377,99 R$ 6.803.820,00

6

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 145 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 120 W. TEMPERATURA DE COR 5000K.
TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE
70. MODELO DE REFERÊNCIA VIA 6. ESPECIFICAÇÕES
MINÍMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17094)

UNIDADE ZAGONEL / 
HIGHLUX ZL-6926

8.000,00 R$ 417,00 R$ 3.336.000,00

8

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 145 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 190 W. TEMPERATURA DE COR 5000K.
TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE
70. MODELO DE REFERÊNCIA VIA 8. ESPECIFICAÇÕES
MINÍMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17096)

UNIDADE ZAGONEL / ZL 
6971

7.000,00 R$ 588,00 R$ 4.116.000,00

9

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 145 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 200 W. TEMPERATURA DE COR 5000K.
TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE
70. MODELO DE REFERÊNCIA VIA 9. ESPECIFICAÇÕES
MINÍMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17097)

UNIDADE ZAGONEL / 
HIGHLUX ZL-6971

12.000,00 R$ 580,00 R$ 6.960.000,00

10

LUMINÁRIA LED SMD. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LM/W.
POTÊNCIA ATÉ 270 W. TEMPERATURA DE COR 5000K.
TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233 V.  IRC MÍNIMO DE
70. MODELO DE REFERÊNCIA VIA 16. ESPECIFICAÇÕES
MINÍMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17098)

UNIDADE ZAGONEL / 
HIGHLUX ZL-6917

5.000,00 R$ 625,00 R$ 3.125.000,00

Total do Fornecedor (R$): 25.785.820,00

Total Geral (R$): 47.384.595,00

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 20/10/2022 08:36:44 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/de5502e6-7bca-4d1e-9bbf-4ac4ee8cd8be

CiS/amoSC

EXTRATOS DE CREDENCIAMENTO
Publicação Nº 4263054

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CISAMOSC
EXTRATOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS 2022

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 108/2019.
PRESTADOR: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA REABILITAR LTDA.
OBJETO: Inclusão de profissionais.
VIGÊNCIA: A partir de 22 de agosto de 2022 até 03 de abril de 2024.

TERMO ADITIVO Nº 13 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 65/2019
PRESTADOR: ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
OBJETO: Inclusão de profissional.
VIGÊNCIA: A partir de 22 de agosto de 2022 até 25 de fevereiro de 2024.

TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 29/2020.
PRESTADOR: FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO.
OBJETO: Inclusão de profissional e procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 31 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 45/2019
PRESTADOR: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE.
OBJETO: Inclusão de profissional.
VIGÊNCIA: A partir de 31 de agosto de 2022 até 07 de fevereiro de 2024.

TERMO ADITIVO Nº 14 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2021
PRESTADOR: HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS.
OBJETO: Inclusão de profissional e procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 1º de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 55/2022.
PRESTADOR: CENTENARO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA.
OBJETO: Fisioterapia.
VIGÊNCIA: A partir de 02 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 28/2020.
PRESTADOR: SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR MARAVILHA.
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OBJETO: Inclusão de procedimentos e profissionais.
VIGÊNCIA: A partir de 02 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 26/2022.
PRESTADOR: INSTITUTO DA VISÃO DE CHAPECO LTDA.
OBJETO: Inclusão de procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 02 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 10 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021
PRESTADOR: LABORATORIO LENNES LTDA.
OBJETO: Inclusão de exames.
VIGÊNCIA: A partir de 02 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 02 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021
PRESTADOR: RESOLUTA CENTRO AUDITIVO LTDA – FILIAL CHAPECÓ (SERVIÇOS).
OBJETO: Inclusão de profissional.
VIGÊNCIA: A partir de 02 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO N° 16 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 159/2019.
PRESTADOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE VARGEÃO.
OBJETO: Inclusão de profissional e procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 12 de setembro de 2022 até 09 de maio de 2024.

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 15/2022.
PRESTADOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE FREI BRUNO.
OBJETO: Inclusão de procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 12 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2018
PRESTADOR: BIOQUÍMICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA
OBJETO: Inclusão de exames.
VIGÊNCIA: A partir de 13 de setembro de 2022 até 04 de dezembro de 2023.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 43/2019
PRESTADOR: CLÍNICA MÉDICA SPIES MD LTDA.
OBJETO: Rescisão.
VIGÊNCIA: A partir de 12 de outubro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 142/2019.
PRESTADOR: CLÍNICA MÉDICA SPIES MD LTDA.
OBJETO: Mudança de endereço.
VIGÊNCIA: A partir de 14 de setembro de 2022 até 24 de abril de 2024.

TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 178/2019.
PRESTADOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE SAUDADES.
OBJETO: Inclusão de profissionais e procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 14 de setembro de 2022 até 27 de maio de 2024.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 56/2022.
PRESTADOR: CLINISIM LTDA.
OBJETO: Fonoaudiologia.
VIGÊNCIA: A partir de 14 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 57/2022.
PRESTADOR: CLINISIM LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais.
VIGÊNCIA: A partir de 14 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2021
PRESTADOR: SCHNEIDER & MELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
OBJETO: Rescisão.
VIGÊNCIA: Até 11 de outubro de 2022.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 20/2022.
PRESTADOR: DRA TIELE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.
OBJETO: Rescisão.
VIGÊNCIA: Até 05 de outubro de 2022.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 31/2019
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PRESTADOR: CCDL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
OBJETO: Alteração de endereço.
VIGÊNCIA: A partir de 19 de setembro de 2022 até 23 de janeiro de 2024.

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 12/2019
PRESTADOR: RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA.
OBJETO: Atualização de declarações.
VIGÊNCIA: A partir de 19 de setembro de 2022 até 16 de janeiro de 2024.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 58/2022.
PRESTADOR: CENTRO DE COLUNA E IMAGEM LTDA.
OBJETO: Ortopedia e Radiologia.
VIGÊNCIA: A partir de 21 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 15 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2021
PRESTADOR: HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS.
OBJETO: Inclusão de profissionais.
VIGÊNCIA: A partir de 21 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 29/2020.
PRESTADOR: FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO.
OBJETO: Inclusão de profissionais.
VIGÊNCIA: A partir de 21 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 53/2021.
PRESTADOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO CRISTÓVÃO.
OBJETO: Inclusão de materiais.
VIGÊNCIA: A partir de 21 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 59/2022.
PRESTADOR: VS ÓTICAS E ACESSÓRIOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de óculos.
VIGÊNCIA: A partir de 21 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 09/2019.
PRESTADOR: LAVOROMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA.
OBJETO: Inclusão e exclusão de profissionais.
VIGÊNCIA: A partir de 26 de setembro de 2022 até 15 de janeiro de 2024

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 98/2019.
PRESTADOR: JORGE ANTONIO POMPERMAIER.
OBJETO: Inclusão de procedimento.
VIGÊNCIA: A partir de 27 de setembro de 2022 até 27 de março de 2024

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 63/2019.
PRESTADOR: CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA.
OBJETO: Inclusão e exclusão de procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 27 de setembro de 2022 até 24 de fevereiro de 2024

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 06/2019.
PRESTADOR: LISTONI & DEROSI CLINICA MEDICA S/C LTDA.
OBJETO: Rescisão.
VIGÊNCIA: Até 21 de outubro de 2022.

TERMO ADITIVO Nº 09 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 87/2019
PRESTADOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA
OBJETO: Inclusão de profissional.
VIGÊNCIA: A partir de 30 de setembro de 2022 até 12 de março de 2024.

TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 33/2020.
PRESTADOR: CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA AUDITIVA LTDA.
OBJETO: Inclusão de profissional.
VIGÊNCIA: A partir de 05 de outubro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITIVO N° 05 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 19/2019
PRESTADOR: LABORATÓRIO ANALIC LTDA.
OBJETO: Inclusão de exames.
VIGÊNCIA: A partir de 11 de outubro de 2022 até 21 de janeiro de 2024.
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TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 36/2022
PRESTADOR: CLÍNICA MÉDICA FRANSOZI.
OBJETO: Inclusão de procedimentos e profissionais
VIGÊNCIA: A partir de 14 de outubro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO ADITVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2022.
PRESTADOR: FONOAUDIOLOGIA ANELIZE RIBEIRO LTDA.
OBJETO: Fonoaudiologia – Inclusão de procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 14 de outubro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 07/2022.
PRESTADOR: LASER MED CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA EIRELI.
OBJETO: Rescisão.
VIGÊNCIA: Até 16/11/2022.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 57/2019.
PRESTADOR: GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA
OBJETO: Rescisão.
VIGÊNCIA: Até 05/11/2022.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 61/2022.
PRESTADOR: ME SERVIÇOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA.
OBJETO: Radiologia
VIGÊNCIA: A partir de 19 de outubro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

RESOLUÇÃO 49-2022
Publicação Nº 4263472

RESOLUÇÃO Nº 49/2022

Institui Regimento Interno no Centro De Referência De Especialidades Medicas Regional - CREMER - CISAMOSC.

MAURO FRANCISCO RISSO, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC, no uso das atri-
buições que lhe conferem o inciso VIII do art. 17 c/c § 1º do art. 23, ambos Contrato de Consórcio Público;

CONSIDERANDO a necessidade de criação do Regimento Interno do Centro De Referência De Especialidades Medicas Regional - CREMER 
- CISAMOSC

CONSIDERANDO o disposto no art. 23, §1, do Contrato de Consórcio;

RESOLVE

Art. 1. Homologar na forma do Anexo a esta Resolução o Regimento Interno do Centro De Referência De Especialidades Medicas Regional 
- CREMER - CISAMOSC.

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

Art. 3. Revoga-se as disposições em contrário.

Chapecó/SC, em 20 de outubro de 2022.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA (CIS-AMOSC)
MAURO FRANCISCO RISSO
PRESIDENTE

REGIMENTO INTERNO
CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES MEDICAS REGIONAL - CREMER - CIS-AMOSC

2022

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. O Centro de Referencia de Especialidades Medicas Regional – CREMER CIS-AMOSC surge com o desafio a regionalização de ações 
com vistas à solução de problemas locais e regionais, em contraponto à defasagem de atendimentos estruturas atualmente colocadas à 
disposição dos municípios da região. A situação de defasagem da estrutura do estado quanto ao atendimento de demandas da área da 
saúde, aliado à necessidade de atendimento dessas demandas pelos municípios, tanto em cumprimento ao dever constitucional de oferta de 
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serviços de saúde como para propiciar o acesso a serviços essenciais pela população da região, demonstram a possibilidade e necessidade 
de mais um suporte aos municípios no que se referem a serviços médicos.

CAPÍTULO II
DOS PRINCIPIOS E DOS OBJETIVOS
Art. 2º. O CREMER será regido por este regimento próprio bem como pelas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS. São as 
principais finalidades do Centro de Referência:
§ 1º Fortalecer, implementar e gerenciar as políticas públicas de saúde regionalmente;
§ 2º Prestar assistência qualificada e gratuita a todo cidadão dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma articulada 
com a rede pública de saúde dos municípios consorciados;
§ 3º Atuar na perspectiva de atendimento integral ao usuário, da promoção de saúde à reabilitação;
§ 4º Contribuir para o equacionamento de problemas sociais que determinam e condicionam o nível de saúde e de participação social da 
população, interagindo de forma permanente e integrada com o sistema loco/regional de saúde;
§ 5 º Manter serviços e terapias que possibilitem segurança e qualidade, tanto na elucidação diagnóstica como no adequado tratamento 
das diferentes patologias;
§ 6º Manter, quando possível, atualizados os recursos humanos, equipamentos e instalações, visando propiciar um bom atendimento aos 
que procurarem seus serviços;
§ 7º Manter municípios consorciados informados das atividades que desenvolve, divulgando os serviços oferecem através do site institucio-
nal, informativos mensais entre outros;
§ 8º Inserir o estudante no campo profissional, desenvolvendo habilidades e competências, produzindo novos saberes, contribuindo, com 
uma prática criativa e inovadora, para o encaminhamento de soluções aos problemas percebidos;

SEÇÃO I
DO FUNCIONAMENTO
Art. 3º. O horário de funcionamento do Centro de Referência é das 08:00 as 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
SEÇÃO II
DO AGENDAMENTO DE PACIENTES
Art. 4º. A distribuição da hora médica para atendimento ambulatorial, nas variadas especialidades, serão distribuídas conforme agenda 
eletrônica.
Parágrafo único. O sistema de agendamento será igual dentro da especialidade, não podendo ser individualizado por médico.
Art. 5º. Orientações aos Municípios consorciados no momento do agendamento da consulta médica:
I - O CIS-AMOSC realizará os agendamentos das especialidades conforme as necessidades de cada município consorciado.
II - A agenda será disponibilizada sempre com 15 (quinze) dias de antecedência.
III - O não comparecimento de qualquer usuário a consulta, deverá ser informado ao consórcio com antecedência mínima de 2 dias úteis.
Parágrafo único. Caso ocorra desistência do usuário à consulta, o consórcio tentará agendar outro paciente no horário reservado, e em caso 
da impossibilidade de agendamento de outro paciente, o município responsável arcará com os custos.
Art. 6º. A equipe de AGENDAMENTO do CREMER trabalhará da seguinte maneira;
I - Entrará em contato com os municípios responsáveis pelos pacientes, para repasse das especialidades, vagas e horários disponíveis para 
agendamento;
II – Os municípios responsáveis realizarão os agendamentos com a pessoa responsável pelo CREMER;
II - O paciente deverá comparecer para Consulta em dia e horário agendado;
III - O paciente que faltar mediante justificativa encaminhada com antecedência ao setor de agendamento, terá seu horário cedido para 
outro paciente;
Parágrafo único. Os municípios serão responsáveis pelo agendamento e controle de comparecimento de seus usuários, havendo qualquer 
alteração de horário, justificativa de não comparecimento ou demais assuntos, serão tratados somente com os setores de agendamento 
dos municípios.

SEÇÃO III
DA PERMANÊNCIA E ATENDIMENTO DOS PACIENTES
Art. 6º. Acompanhantes de pacientes somente permanecerão no ambiente de atendimento em casos estritamente necessários.
Art. 7º. Os pacientes atendidos via CREMER, serão acompanhados de alunos do curso de Medicina da UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA 
REGIÃO DE CHAPECÓ – UNOCHAPECÓ, para acompanhamento e realização de triagem das consultas médicas especializadas, junto a cada 
profissional credenciado.

SEÇÃO IV
DA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Art. 8º. Os materiais e os equipamentos serão disponibilizados nas dependências do CREMER, sempre sob a supervisão do responsável pelo 
Centro;
Art. 9º. É de responsabilidade dos médicos credenciados, bem como dos alunos vinculados a Unochapecó que estarão acompanhando as 
consultas, organizar e manter em ordem o ambiente de trabalho, repondo os materiais nos seus respectivos lugares após a utilização, bem 
como zelar pelo bom funcionamento e integridade dos equipamentos.
Art. 10º. É expressamente proibida a troca de lugar dos equipamentos, ressalvados as situações excepcionais e somente com a anuência 
responsável pelo Centro.
Parágrafo único. Para qualquer necessidade de reorganização, a administração do CIS-AMOSC deverá ser comunicada, por escrito.
Art. 11. Havendo falha ou irregularidade no funcionamento dos equipamentos, o responsável pela atividade deverá comunicar à administra-
ção do CIS-AMOSC, sempre por escrito.
Art. 12. Materiais e equipamentos da “Sala da Administração” somente poderão ser retirados pelos servidores do setor.

SEÇÃO V
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HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
Art. 13. A higienização dos equipamentos e materiais utilizados, serão realizados por profissionais habilitados com o uso dos equipamentos 
de proteção individual (EPI) indicados para cada caso.
Parágrafo único. Após a higienização, os equipamentos deverão ser guardados em seus locais originais.
Art. 14. Os materiais/equipamentos que necessitarem de esterilização deverão sofrer limpeza prévia, com o objetivo de reduzir a carga 
microbiana residual e os riscos de contaminação cruzada. Eles deverão passar por processo de limpeza rigorosa com detergente enzimático 
seguido de enxágue, secagem e acondicionamento em saco plástico com identificação, nome do material e data.
Art. 15. A administração do CREMER será a responsável pelo encaminhamento dos equipamentos para a esterilização, pela conferência 
durante o recebimento e pela guarda após o processamento.
Art. 16. A esterilização dos equipamentos será realizada com frequência de três vezes por semana.
Art. 17. Todos os ambientes da Clínica Escola deverão passar por limpeza, com frequência diária.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 18. São deveres da Administração do CREMER:
I) Gerenciar os equipamentos e materiais disponíveis nas dependências da Clínica;
II) Coordenar as atividades administrativas desempenhadas pelos servidores técnico-administrativos e estagiários localizados no setor;
III) Encaminhar equipamentos para assistência técnica, manutenção corretiva ou preventiva, quando necessário;
IV) Proporcionar à secretaria toda a infraestrutura para o melhor agendamento e cronograma de atendimentos;
V) Solicitar reuniões com docentes, discentes, funcionários do setor e Coordenação do curso, quando se fizer necessário;
VI) Manter atualizadas as informações e documentos junto aos órgãos administrativos e de fiscalização;
VII) Oficiar a Direção do Consórcio qualquer imprevisto com material ou pessoal que não seja de sua competência resolver.

CAPÍTULO IV
DOS ACADÊMICOS E PROFESSORES
Art. 19. Os Professores e acadêmicos do curso de medicina da Unochapecó, realizarão atividades práticas junto ao CREMER, responsabili-
zando-se em registrar no edital de credenciamento dos profissionais de Saúde.
Parágrafo único. Os atos praticados pelos acadêmicos e coordenação do curso de Medicina junto a unidades externas, internas e equipa-
mentos do CREMER, serão de sua exclusiva responsabilidade, respondendo exclusivamente por eventuais danos ou prejuízos que por sua 
culpa ou dolo venha a causar (direta ou indiretamente) ao Consórcio CISAMOSC e usuários dos serviços de saúde, arcando, isoladamente, 
com as indenizações daí decorrentes, inclusive danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes.

CAPÍTULO V
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS
Art. 20. Os usuários do SUS assumem a responsabilidade de:
I - Comparecer na data/horário do agendamento da consulta/procedimento/exame, portando os documentos necessários ao atendimento.
II - Observar as orientações repassadas pelos profissionais para realização dos procedimentos.
III - Ler e observar as instruções contidas na Carta de Direitos e Deveres dos Usuários do SUS.
IV – Sujeitar-se às disposições da Lei Estadual nº 17.066, de 11 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a publicação, na internet, da lista de 
espera dos pacientes que aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros procedi-
mentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do Estado de Santa Catarina.
V - Denunciar imediatamente ao Ministério Público, ao CIS-AMOSC e ao Secretário Municipal de Saúde do seu Município quando, encami-
nhado (a) pelo Sistema Único de Saúde – SUS, lhe exigirem o pagamento de valores pelo atendimento realizado.
VI - Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde do município, com antecedência, quanto a impossibilidade de comparecer à consulta/pro-
cedimento/exame agendado, sob pena de ser incluído no final da lista do SISREG.
VII - Relatar A Direção da CREMER ou ao Secretário Municipal de Saúde do seu Município as anormalidades que porventura constatar ao 
longo do processo de atendimento.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. Os casos não vinculados ao presente regimento interno deverão ser tratados diretamente com Diretoria Executiva do CISAMOSC.
Art. 22. Os prazos e disposições previstos neste regimento, salvo disposição expressa em contrário, entrarão em vigor a partir da data de 
sua publicação.

Chapecó/SC em 20 de outubro de 2022

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA –CISAMOSC
MAURO FRANCISCO RISSO
PRESIDENTE
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CiSamavi 

SEXTO TERMO ADITIVO DA ATA 033/2022 - PE 02/2021
Publicação Nº 4264155

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 033/2022
Contratante.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E MULTIFINALITARIO DO ALTO VALE DO ITAJAI – CISAMAVI
Contratada...:METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Vigência ....... : Início: 20/10/2022 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, 20 de outubro de 2022
PAULO ROBERTO TSCHUMI
DIRETOR EXECUTIVO
-----------------------------------------------------------------------------
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CiSnordeSte

ATA DA REUNIÃO DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR PROCESSO SELETIVO 03 DE 2022 DA UNIVILLE/SC
Publicação Nº 4264143

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA 

Max Colin, 1843 – América – 89204 635 – Joinville – SC 
Fone/Fax: 47 3422 9838 e 3422 5715 

CNPJ: 03.222.337/0001-31 

 

 
Este documento contém informações que são restritas aos colaboradores e/ou prestadores de serviços da FURJ e suas mantidas..  

Nível de Confidencialidade da informação: INTERNA 

 
 
 

ATA DA REUNIÃO DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR PROCESSO SELETIVO 03 DE 2022 DA 
UNIVILLE/SC. 

Aos treze dias do mês de outubro de 2022, reuniram-se as Senhoras Susimara Braga de Almeida da 
FURJ/UNIVILLE e Christine Böhm da Costa CRO 3295, coordenadora da comissão gestora CIS/Nordeste, que 
teve como objetivo a apuração da classificação dos candidatos do Processo Seletivo 03 de 2022 para o COE 
– UNIVILLE/SC. 

 
Após a conferência de toda a documentação dos inscritos e entrevistas, fora constatada a seguinte 
classificação: 

 

AUXILIAR SAÚDE BUCAL 

ORDEM NOME CANDIDATO NÚMERO 
INSCRIÇÃO 

DATA 
NASCIMENTO PONTUAÇÃO 

1º Cleide dos Santos Segundo 008 16/07/1985  15 

2º Josivane Rezende de Oliveira dos Reis 010  23/04/1984 9 

3º Ariane Aparecida Mira Monteiro 003 09/06/1998  9 

4º Ana Paula Gonçalves 001 01/06/1994  6 

5º Emille Hernandes 005 10/04/1996  6 

6º Micaela Stefanie Capassi 007  03/02/1988 4 

7º Jansleine Jeine Amorim 006 16/09/1994  4 

          

          
 
 

Os demais candidatos inscritos não foram aprovados na etapa descrita no item 2.1. 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, devendo a FURJ/UNIVILLE publicar os 
resultados no site da Instituição, o CISNORDESTE/SC no DOM/SC- Diário Oficial dos Municípios de 
Santa Catarina para publicidade e oportunização de recursos. 
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OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2018
Publicação Nº 4264374

 

Extrato do Quinto Termo aditivo ao contrato Nº 01/2018 

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

CNPJ:  03.222.337/0001-31 

CONTRATADO:  Clínica Paulo Ricardo da Costa Lopes clínica médica eireli - EPP 

CNPJ:  26.863.828.0001-67 

OBJETO:  Exclusão dos serviços de mapa e holter. 

DATA: 05/08/2022 

VALOR:  R$108.584,90 (cento e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) 
mensais, perfazendo um total anual de R$1.277.516,80 (um milhão duzentos e setenta e sete 
mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos). 

VIGÊNCIA:  O presente aditamento vigerá do dia 01/08/2022 até 31/12/2022.  

Joinville/SC, 05 de agosto de 2022. 

Clézio José Fortunato 
 
Presidente do CISNORDESTE/SC 

 



21/10/2022 (Sexta-feira) DOM/SC - Edição N° 4012

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2368

SETIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2018
Publicação Nº 4264128

 

Extrato do Sétimo Termo aditivo ao contrato Nº 23/2019 

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

CNPJ:  03.222.337/0001-31 

CONTRATADO:  Pneumoclínica doenças respiratórias S/S LTDA 

CNPJ:  694.244.387-53 

OBJETO:  Redução de quantitativo do procedimento de polissonografia e polissonografia domiciliar CPAP 
de 160/mês para 100/mês. 

DATA: 13/10/2022 

VALOR:  R$ 65.917,00 (sessenta e cinco mil novecentos e dezessete reais) mensais, perfazendo um total 
anual de R$131.834,00 (cento e trinta e um mil oitocentos e trinta e quatro reais). 

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

Joinville/SC, 13 de outubro de 2022. 

Clézio José Fortunato 
 
Presidente do CISNORDESTE/SC 
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Quiriri

RESOLUÇÃO CIQ 133/2022
Publicação Nº 4263290

 

 Campo Alegre – Corupá – Rio Negrinho – São Bento do Sul

RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO  NN°°  113333//22002222  

AAbbrree  CCrrééddiittoo  AAddiicciioonnaall  SSuupplleemmeennttaarr  nnoo  OOrrççaammeennttoo  ddoo
CCoonnssóórrcciioo   IInntteerrmmuunniicciippaall   QQuuiirriirrii,,   nnoo   vvaalloorr   ddee   RR$$
4422..550000,,0000

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de
Consórcio Público e pelo Estatuto Social, com base na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964
e na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional  Suplementar ao Orçamento - Programa 2022, no
valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) mediante a utilização dos
recursos indicados no art. 2° desta Resolução, conforme segue: 

Órgão – 01 Consórcio Intermunicipal Quiriri

Unidade – 01 Consórcio Intermunicipal Quiriri

Proj./Ativ. - 2.000 –  Governança  

3.3.1.90.11.00.00.00 - 0100 – Vencimentos e vantagens fixas – PC. R$  28.000,00

3.3.3.90.40.00.00.00 - 0100 – Serviços de Tecnologia da Infor.(TIC) .R$ 10.000,00

Órgão – 01 Consórcio Intermunicipal Quiriri

Unidade – 01 Consórcio Intermunicipal Quiriri

Proj./Ativ. - 2.003 –  Manutenção Cicloturismo  

3.3.3.90.39.00.00.00 - 0100 – Outros serviços de terceiros – PJ...... R$  4.500,00

Art.  2º  -  Para  dar  cobertura  ao  crédito  indicado  no  artigo  anterior  serão  anuladas  as
seguintes dotações:

Orgão – 01 Consórcio Intermunicipal Quiriri

Unidade – 01 Consórcio Intermunicipal Quiriri

Proj./Ativ. - 2.002 – Manutenção Saneamento  SBS 

Rua Marechal Floriano nº 214 – Centro
São Bento do Sul/SC – CEP 89280-343

quiriri@quiriri.com.br 47 3279-7361
www.quiriri.com.br
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 Campo Alegre – Corupá – Rio Negrinho – São Bento do Sul

3.3.1.90.11.00.00.00 - 0100 – Vencimentos e vantagens fixas – PC. R$ 28.000,00

Órgão – 01 Consórcio Intermunicipal Quiriri

Unidade – 01 Consórcio Intermunicipal Quiriri

Proj./Ativ. - 2.004 – Licenciamento Ambiental 

3.3.3.90.93.00.00.00 - 0100 – Indenizações e Restituições …………R$   10.000,00

Órgão – 01 Consórcio Intermunicipal Quiriri

Unidade – 01 Consórcio Intermunicipal Quiriri

Proj./Ativ. - 2.003 –  Manutenção Cicloturismo  

3.3.3.90.30.00.00.00 - 0100 – Material de Consumo………………...... R$  3.000,00

3.3.3.90.32.00.00.00 - 0100 – Material de Distribuição Gratuita…....... R$  1.500,00

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

Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, 19 de outubro de 2022.

CCAAIIOO  CCEESSAARR  TTRREEMMLL
Prefeito de Rio Negrinho

Presidente do Consórcio Intermunicipal Quiriri

AALLIICCEE  DDRROOSSCCZZAAKKAA
Contadora/Controladora Interna do Consórcio Intermunicipal Quiriri

Rua Marechal Floriano nº 214 – Centro
São Bento do Sul/SC – CEP 89280-343

quiriri@quiriri.com.br 47 3279-7361
www.quiriri.com.br
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CvC

ATA RP N° 212 - PE 15/2022
Publicação Nº 4263058

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
AVENIDA SANTA CATARINA,1022 - CENTRO
CORONEL FREITAS-SC CEP: 89840-000 
Fone: (49) 3347-0357

1 / 8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - CVC 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 212/2022 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
VELHO CORONEL - CVC Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito
público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 14.688.861/0001-19, com sede na RUA IGUAÇÚ, 264 -
CENTRO,  NO  MUNICÍPIO  DE  CORONEL  FREITAS-SC  neste  ato  representado  por  seu(ua)  Diretor  Executivo,  Sr(a).  DIEGO
BASSANI, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os seguintes municípios participantes:
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ,  pessoa jurídica  de direito  público  interno,  com sede administrativa  na Rua PORTO
UNIÃO, S/N Bairro CENTRO - Águas de Chapecó - SC CEP: 89.883-000 inscrito no CNPJ sob nº 82.804.212/0001-96, neste
ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. LEONIR ANTONIO HENTGES.
MUNICÍPIO  DE  CORONEL FREITAS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  com sede  administrativa  na  Avenida  Santa
Catarina,  S/N Bairro Centro -  Coronel  Freitas -  SC CEP: 89.840-000 inscrito  no CNPJ sob nº  83.021.824/0001-75,  neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. DELIR CASSARO.
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida GETULIO
VARGAS, S/N Bairro CENTRO - Formosa do Sul - SC CEP: 89.859-000 inscrito no CNPJ sob nº 80.637.424/0001-09, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. JORGE ANTONIO COMUNELLO.
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida FRANCISCO
FERDINANDO  LOSINA,  S/N  Bairro  CENTRO  -  Nova  Erechim  -  SC  CEP:  89.865-000  inscrito  no  CNPJ  sob  nº
83.021.840/0001-68, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. EDILSON FERLA.
MUNICÍPIO  DE  SANTIAGO  DO  SUL,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  com  sede  administrativa  na  Rua  ANGELO
TOAZZA, S/N Bairro CENTRO - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000 inscrito no CNPJ sob nº 01.612.781/0001-38, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua JOAO CASTILHO, S/N
Bairro CENTRO - Tunápolis - SC CEP: 89.898-000 inscrito no CNPJ sob nº 78.486.198/0001-52, neste ato representado pelo
PREFEITO MUNICIPAL Sr. MARINO JOSE FREY.
MUNICÍPIO  DE  SANTA  CECILIA,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  com  sede  administrativa  na  Rua  João  Goetten
Sobrinho N° 555 Bairro CENTRO - Santa Cecília - SC CEP: 89.540-000 inscrito no CNPJ sob nº 85.997.237/0001-41, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. ALESSANDRA APARECIDA GARCIA.
MUNICIPIO  DE  ALTO  BELA  VISTA,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  com  sede  administrativa  na  Rua  DO
COMERCIO N° 1015 Bairro  CENTRO -  Alto  Bela Vista  -  SC CEP: 89.730-000 inscrito  no CNPJ sob nº  01.614.374/0001-60,
neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. ELTON MATTES.
MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida PADRE JÕAO
BOTERO N° 485 Bairro CENTRO - Passos Maia - SC CEP: 89.687-000 inscrito no CNPJ sob nº 95.993.085/0001-62, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. OSMAR TOZZO.
MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua TAMANDARÉ, S/
N Bairro Centro - Lindóia do Sul - SC CEP: 89.735-000 inscrito no CNPJ sob nº 78.510.112/0001-80, neste ato representado
pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. NEUDI ANGELO BERTOL.
Doravante  denominado  ORGÃOS  PARTICIPANTES,  RESOLVEM  Registrar  os  Preços  da  empresa:  OXIGENIO  JOACABA
COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA pessoa jurídica de direito  privado,  situada na
rua  Rua  ARTHUR  PEREIRA  ALVES,  ESQ.  C.  RUA  CORONEL  MANOEL  PASSOS  MAIA  Nº  15  LOTEAMENTO  JARDIM
CIDADE  ALTA  CEP  89.600-000  -  Joaçaba/SC  CEP:  89.600-000,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  07.174.735/0001-80,  neste  ato
representada  SÓCIO  ADMINISTRADOR,  Sr.  JUAREZ  CESAR  PAROLIN,  doravante  denominado  FORNECEDOR,  para
fornecimento parcelado dos itens, constantes do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução nº 01,
de 19 de março de 2015, nº 02, de 24 de março de 2015, Resolução nº 03, de 27 de março de 2015, e suas alterações, Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1  –  A  presente  Ata  tem  como  objeto  o  REGISTRO  DE  PREÇOS  para  futura  e  eventual  contratação,  com  fornecimento
parcelado de AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, para uso dos Órgãos Participantes do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
VELHO CORONEL –  CVC,  durante  o  prazo de validade da Ata  de  Registro  de  Preços,  conforme itens  da tabela  da  cláusula
décima quarta.

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO/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
cláusula décima quinta.

2.2 – As alterações dos quantitativos dos itens realizadas através do remanejamento entre os Órgãos participantes não poderá
causar acréscimo ou decréscimo nos quantitativos dos itens iniciais previstas no processo licitatório.

2.3 – Cabe ao Órgão gerenciador controlar, autorizar e operar a realização do remanejamento dos quantitativos dos itens.

2.4 – O Fornecedor deverá aceitar o remanejamento dos quantitativos dos itens.
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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  10  (dez)  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.

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR,
mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos itens, objeto desta
ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e atualização do fornecimento junto ao Sistema de Gestão de Compras
do  Consórcio  CVC com a(s)  cópia  da  Nota  Fiscal  e  arquivo(s)  XML  anexado(s),  ambos  emitidos  para  o  mesmo  nome/CNPJ
constantes no empenho da referida Autorização de Fornecimento.
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 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.

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência.
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no sistema informatizado de controle
de execução das atas de registro de preços, “online”, disponibilizado pelo Consorcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC.
g)  acusar  o  recebimento  das  Autorizações  de  Fornecimento,  bem  como  de  qualquer  outra  notificação  enviadas  por  meio
eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 – Nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial do estabelecido neste edital de Licitação, este
Consórcio poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

I  –  ADVERTÊNCIA:  será  aplicada  por  escrito,  quando  o  CONTRATADO  deixar  de  atender  determinações  necessárias  à
regularização  de  faltas  ou  defeitos  concernentes  à  execução  dos  serviços  ou  entrega  dos  bens,  bem  como  por  atos  que
correspondam  a  pequenas  irregularidades  verificadas  na  execução  deste  instrumento,  que  venham  ou  não  causar  dano  à
Administração ou a terceiros;

II – MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do objeto licitado por culpa do CONTRATADO, e
compreenderão:
a)  Atraso  de  até  10  (dez)  dias  na  entrega  do  produto,  execução  de  obra  e/ou  prestação  do  serviço,  multa  de  5% (cinco  por
cento) do valor atualizado do contrato;
b) Atraso superior a 10 (dez) dias na entrega do produto, execução de obra e/ou prestação do serviço, multa de 10% (dez por
cento)  do valor  atualizado do contrato,  sem prejuízo da rescisão unilateral  por  parte Consórcio Intermunicipal  Velho Coronel  -
CVC;
c)  Será  aplicada  multa  de  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato,  pelo  descumprimento  de  quaisquer  das
obrigações contidas no edital, ressalvadas aquelas para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas, sem prejuízo da
rescisão unilateral por parte do CVC;
6.2  –  A  multa  deverá  ser  recolhida  aos  cofres  do  Consórcio  CVC,  dentro  do  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis  após  a  respectiva
notificação.
6.3 – Não solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela descontada dos créditos existentes em nome da CONTRATADA
ou,  não havendo esses ou sendo ela  maior  que o  crédito,  lançados em dívida  ativa  e/ou cobrada judicialmente  com ônus ao
devedor em qualquer hipótese;
6.4 – As multas previstas neste inciso são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, em seus limites incidentes sobre
cada uma delas;
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III – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATAR COM O CONSÓRCIO E ÓRGAOS PARTICIPANTES:
A licitante será sancionada com a pena de suspensão temporária de licitar ou contratar com este Consórcio e consorciados e
será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos seguintes casos:
a) fizer declaração falsa;
b) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa;
c) ensejar o retardamento da execução do objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar injustificadamente ou fraudar a execução do contrato;
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
g) fornecer os produtos em desconformidade com o especificado;
h) não substituir no prazo estipulado os produtos recusados pelo Consórcio;

IV – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
Enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição ou  até  que seja  promovida  sua reabilitação perante  a  autoridade
que aplicou a penalidade, será declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87,
inciso IV, da Lei 8.666/1993.
6.5  –  A  LICITANTE  e/ou  a  CONTRATADA  ficarão  ainda  sujeitas  ao  cancelamento  de  suas  inscrições  no  Cadastro  de
Fornecedores deste Consórcio.
6.6 – As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos da lei.
6.7 – As penalidades deste edital e de seu contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com as penalidades disposta no art.
7º, da Lei nº 10.520/02.
6.8 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
6.9  –  As  penalidades  previstas  poderão  ser  minoradas  ou  não  serão  aplicadas  quando  o  descumprimento  do  estipulado  no
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento devidamente comprovado e aceito pelo Consórcio.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1  –  O  presente  ajuste  poderá  ser  rescindido,  independente  de  qualquer  notificação  judicial  ou  extrajudicial,  no  caso  de
inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei 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, observando a ordem de classificação inicial, 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:
I. Consultar, na devida ordem de classificação, os demais participantes sobre a possibilidade de:
d) manter o valor oferecido pelo primeiro classificado;
e) manter o valor de sua proposta classificada;
f)  realizar  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  com  percentual  menor  do  que  o  requerido  pelo  primeiro  classificado,  obtendo,
desta forma, valor inferior ao solicitado pelo primeiro classificado;
II. Não havendo êxito na negociação com os demais classificado, e a critério do órgão gerenciador, poderá realizar o reequilíbrio
econômico-financeiro com o primeiro classificado, aplicando o índice comprovado através de documentação.
III. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e dos comprovantes apresentados; e

 
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

 
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 DE PREÇOS
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;
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e) for  declarado inidôneo para licitar  ou contratar  com o Consórcio Velho Coronel  -  CVC ou com qualquer um dos Municípios
Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f)  for  impedido  de  licitar  e  contratar  com  o  Consórcio  Intermunicipal  Velho  Coronel  -  CVC  ou  qualquer  um  dos  Municípios
Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
g) não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos
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,  será
formalizado 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  está  vinculada  ao  Pregão  Eletrônico  nº  15/2022,  realizado  pelo  CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, Órgão Gerenciador.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 28/10/2022 à 27/10/2023.
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  será  superior  a  um  ano,  incluídas  eventuais  prorrogações,
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57
da Lei nº 8.666/1993.

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao (Órgão Gerenciador (Consorcio CVC)
ou para os Órgãos Participantes (Municípios Consorciados),  a obrigação de solicitar  os fornecimentos que dele poderão advir
independentemente da sua estimativa de consumo.
13.2  –  Observados  os  critérios  e  condições  estabelecidas  no  Edital  e  o  preço  registrado,  o  Órgão  Participante  (Município
Consorciado)  poderá comprar  de mais de um fornecedor  registrado,  segundo a ordem de classificação,  desde que razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado
pelo Órgão Participante.
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
Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC (Órgão Gerenciador) e os Municípios Consorciados (Órgãos Participantes), nos
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de
Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
13.5  –  A  Ata  de  Registro  de  Preços,  durante  sua  validade,  poderá  ser  utilizada  por  qualquer  município  consorciado  que  não
tenha  participado  do  certame  licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,  desde  que  devidamente  justificada  a
vantagem.
13.5.1– Os municípios consorciados que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da Ata, para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 13.5.2– Caberá
ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente de adesão,  desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
13.5.3  –  As  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  artigo,  não  poderão  exceder  por  órgão,  a  cem  por  cento  dos
quantitativos dos itens conforme estimativa de consumo (Anexo VI do Edital)
13.5.4 – Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item (Anexo VI do Edital) registrado na ata de registro de preços para os órgãos participantes, independente
do número de órgãos que aderirem.

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DO OBJETO E DO PREÇO
14.1 – Tabela relacionando o objeto e o preço:
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MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

1 10 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 104

2 20 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 136

3 20 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 176

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

1 200 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 104

2 300 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 136

3 1000 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 176

4 300 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 10 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 224

MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

1 300 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 104

2 200 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 136

3 300 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 176

4 200 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 10 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 224

MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

1 20 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 104

2 20 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 136

3 20 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 176

4 20 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 10 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 224

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

1 50 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 104
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MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

2 30 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 136

3 300 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 176

4 50 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 10 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 224

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

1 30 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 104

2 30 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 136

3 5 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 176

MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

1 1000 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 104

2 1500 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 136

3 2000 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 176

4 1500 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 10 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 224

MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

1 10 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 104

2 14 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 136

3 6 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 176

MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

1 20 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 104

2 40 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 136

3 40 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 176
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MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

4 20 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 10 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 224

MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL
Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit. (R$)

1 10 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 104

2 50 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 136

3 50 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 176

4 50 CIL
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 10 M³. COM 
FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE
COMODATO

MESSER 224

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
15.1 – Estimativa de consumo de cada item: Conforme detalhado na clausula 14ª (Décima Quarta).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI N. 13.709/2018 
16.1  –  As  partes  ficam  cientes  da  vedação  da  utilização  de  todo  e  qualquer  dado  pessoal  repassado  em  decorrência  da
execução  contratual  para  finalidade  distinta  daquela  do  objeto  da  contratação,  sob  pena  de  responsabilização  administrativa,
civil e criminal.
16.2 – As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais
e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n.
13.709/2018,  sendo  vedado  o  repasse  das  informações  a  outras  empresas  ou  pessoas,  salvo  aquelas  decorrentes  de
obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual, inclusive para armazenamento necessário.
16.3  –  As  partes  responderão  administrativa  e  judicialmente,  em caso  de  causarem danos  patrimoniais,  morais,  individual  ou
coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
16.4  –  Em  atendimento  ao  disposto  na  Lei  n.  13.709/2018  -  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  (LGPD),  o
CONTRATANTE,  para  a  execução  do  serviço  objeto  deste  contrato,  tem  acesso  a  dados  pessoais  dos  representantes  da
CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação.
16.5 – A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a
adequar  todos  os  procedimentos  internos  ao  disposto  na  legislação,  com intuito  de  proteção dos  dados pessoais  repassados
pelo CONTRATANTE.
16.6 – A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de
acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
17.1  –  É  competente  o  foro  da  Comarca  de  Coronel  Freitas  -  SC,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas,  porventura,  oriundas  da
presente Ata de Registro de Preços.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e
forma.

 
Coronel Freitas (SC), 20/10/2022.

Sr(a). DIEGO BASSANI
Diretor Executivo
Órgão Gerenciador

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Órgão Participante

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Órgão Participante
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MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL
Órgão Participante

MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
Órgão Participante

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Órgão Participante

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Órgão Participante

MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA
Órgão Participante

MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
Órgão Participante

MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA
Órgão Participante

MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL
Órgão Participante

OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Fornecedor

 Testemunha

 Testemunha
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Cigamvali

CONTRATO N.º 019/2022
Publicação Nº 4263369

CONTRATO Nº 019/2022
Edital de Credenciamento Nº 001/2022
Processo Administrativo Nº 031/2022
Processo de Inexibilidade de Licitação Nº 009/2022
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI
CNPJ: 10.638.878/0001-00
CONTRATADO: J. GOMES SERVICOS VETERINARIOS EIRELI
CNPJ: 12.540.218/0001-18
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRE-
ENDIDOS: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM APLICAÇÃO DE MICROCHIP PARA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL DOS MUNICÍPIOS CONSOR-
CIADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI

VALOR: OS VALORES PAGOS SERÃO DE ACORDO COM A TABELA PRÓPRIA DO CIGAMVALI, QUE CONSTA NO ANEXO X DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO.

TIPO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
PRAZO DE VIGÊNCIA: A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022, PERMITIDA A PRORROGAÇÃO 
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO
DATA DE ASSINATURA: 12 de setembro de 2022
Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PRESIDENTE do CIGAMVALI

CONTRATO N.º 020/2022
Publicação Nº 4263430

CONTRATO N.º 020/2022
Processo Administrativo N.º 028/2022
Processo de Inexigibilidade N.º 008/2022
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI
CNPJ: 10.638.878/0001-00
CONTRATADO: EDUARDO JORGE COSTA MIELKE
CNPJ: 44.403.140/0001-86
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS (ENE) DESTINO 
TURÍSTICO JARAGUÁ DO SUL E CORUPÁ PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CRESCIMENTO DA ALTA COMPETITIVIDADE E IN-
VESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO SETOR DE TURISMO E EVENTOS.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, II c/c § 8º DA LEI FEDERAL N.º 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

VALOR: VALOR GLOBAL DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

TIPO: CONTRATO ADMINISTRATIVO
PRAZO DE VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA E TERÁ A VIGÊNCIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 A 30 DE MAIO DE 
2023, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE TERMO ADITIVO, DESDE QUE AS PARTES MANIFESTEM EXPRESSAMENTE A INTENÇÃO 
DE PRORROGAR O CONTRATO ANTES DO SEU TÉRMINO.
DATA DE ASSINATURA: 16 de setembro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PRESIDENTE do CIGAMVALI

CONTRATO N.º 021/2022
Publicação Nº 4263494

CONTRATO N.º 021/2022
Processo Administrativo N.º 030/2022
Processo de Dispensa de Licitação N.º 015/2022
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI
CNPJ: 10.638.878/0001-00
CONTRATADO: MMA COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 12.225.524/0001-60
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 
DO VALE DO ITAPOCU
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, II c/c § 8º DA LEI FEDERAL N.º 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

VALOR: VALOR GLOBAL DE R$ 34.800,00 (TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS).

TIPO: CONTRATO ADMINISTRATIVO
PRAZO DE VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA E TERÁ A VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO 
MEDIANTE TERMO ADITIVO, DESDE QUE AS PARTES MANIFESTEM EXPRESSAMENTE A INTENÇÃO DE PRORROGAR O CONTRATO ANTES 
DO SEU TÉRMINO.
DATA DE ASSINATURA: 16 de setembro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PRESIDENTE do CIGAMVALI

CONTRATO N.º 022/2022
Publicação Nº 4263506

CONTRATO N.º 022/2022
Processo Administrativo N.º 032/2022
Processo de Dispensa de Licitação N.º 016/2022
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU – CIGAMVALI
CNPJ: 10.638.878/0001-00
CONTRATADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC (SEBRAE)
CNPJ: 82.515.859/0001-06
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS INTERMUNICIPAIS DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PIGIRS) - GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETO PARA O MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBA-
NOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIGAMVALI.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO XIII DA LEI FEDERAL N.º 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

VALOR: VALOR GLOBAL DE R$ 51.000,00 (CINQUANTA E UM MIL REAIS).

TIPO: CONTRATO ADMINISTRATIVO
PRAZO DE VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA E TERÁ A VIGÊNCIA DE 9 (NOVE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO 
MEDIANTE TERMO ADITIVO, DESDE QUE AS PARTES MANIFESTEM EXPRESSAMENTE A INTENÇÃO DE PRORROGAR O CONTRATO ANTES 
DO SEU TÉRMINO.
DATA DE ASSINATURA: 30 de setembro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PRESIDENTE do CIGAMVALI

CONTRATO N.º 023/2022
Publicação Nº 4263533

CONTRATO Nº 023/2022
Edital de Credenciamento Nº 001/2022
Processo Administrativo Nº 033/2022
Processo de Inexibilidade de Licitação Nº 010/2022
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI
CNPJ: 10.638.878/0001-00
CONTRATADO: CLINICA VETERINARIA HANDREYAS LTDA
CNPJ: 09.119.057/0001-89
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRE-
ENDIDOS: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM APLICAÇÃO DE MICROCHIP PARA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL DOS MUNICÍPIOS CONSOR-
CIADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI

VALOR: OS VALORES PAGOS SERÃO DE ACORDO COM A TABELA PRÓPRIA DO CIGAMVALI, QUE CONSTA NO ANEXO X DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO.

TIPO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
PRAZO DE VIGÊNCIA: A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022, PERMITIDA A PRORROGAÇÃO 
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO
DATA DE ASSINATURA: 13 de outubro de 2022
Jaraguá do Sul, 13 de outubro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PRESIDENTE do CIGAMVALI
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CONTRATO N.º 024/2022
Publicação Nº 4263543

CONTRATO Nº 024/2022
Edital de Credenciamento Nº 001/2022
Processo Administrativo Nº 034/2022
Processo de Inexibilidade de Licitação Nº 011/2022
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI
CNPJ: 10.638.878/0001-00
CONTRATADO: CLINICA VETERINARIA HANDREYAS LTDA
CNPJ: 09.119.057/0001-89
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRE-
ENDIDOS: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM APLICAÇÃO DE MICROCHIP PARA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL DOS MUNICÍPIOS CONSOR-
CIADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI

VALOR: OS VALORES PAGOS SERÃO DE ACORDO COM A TABELA PRÓPRIA DO CIGAMVALI, QUE CONSTA NO ANEXO X DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO.

TIPO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
PRAZO DE VIGÊNCIA: A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022, PERMITIDA A PRORROGAÇÃO 
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO
DATA DE ASSINATURA: 13 de outubro de 2022
Jaraguá do Sul, 13 de outubro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PRESIDENTE do CIGAMVALI

CONTRATO N.º 025/2022
Publicação Nº 4263555

CONTRATO Nº 025/2022
Edital de Credenciamento Nº 001/2022
Processo Administrativo Nº 035/2022
Processo de Inexibilidade de Licitação Nº 012/2022
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI
CNPJ: 10.638.878/0001-00
CONTRATADO: BARCELLOS SERVICOS VETERINARIOS LTDA
CNPJ: 40.062.181/0001-03
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRE-
ENDIDOS: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM APLICAÇÃO DE MICROCHIP PARA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL DOS MUNICÍPIOS CONSOR-
CIADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI

VALOR: OS VALORES PAGOS SERÃO DE ACORDO COM A TABELA PRÓPRIA DO CIGAMVALI, QUE CONSTA NO ANEXO X DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO.

TIPO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
PRAZO DE VIGÊNCIA: A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022, PERMITIDA A PRORROGAÇÃO 
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO
DATA DE ASSINATURA: 26 de setembro de 2022.
Jaraguá do Sul, 26 de setembro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PRESIDENTE do CIGAMVALI

CONTRATO N.º 026/2022
Publicação Nº 4263615

CONTRATO Nº 026/2022
Edital de Credenciamento Nº 001/2022
Processo Administrativo Nº 037/2022
Processo de Inexibilidade de Licitação Nº 013/2022
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI
CNPJ: 10.638.878/0001-00
CONTRATADO: BARCELLOS SERVICOS VETERINARIOS LTDA
CNPJ: 40.062.181/0001-03
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
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COMPREENDIDOS: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM APLICAÇÃO DE MICROCHIP PARA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL DOS MUNICÍPIOS 
CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI

VALOR: OS VALORES PAGOS SERÃO DE ACORDO COM A TABELA PRÓPRIA DO CIGAMVALI, QUE CONSTA NO ANEXO X DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO.

TIPO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
PRAZO DE VIGÊNCIA: A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022, PERMITIDA A PRORROGAÇÃO 
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO
DATA DE ASSINATURA: 14 de outubro de 2022.
Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PRESIDENTE do CIGAMVALI

CONTRATO N.º 027/2022
Publicação Nº 4263640

CONTRATO Nº 027/2022
Edital de Credenciamento Nº 001/2022
Processo Administrativo Nº 038/2022
Processo de Inexibilidade de Licitação Nº 014/2022
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI
CNPJ: 10.638.878/0001-00
CONTRATADO: J. GOMES SERVICOS VETERINARIOS EIRELI
CNPJ: 12.540.218/0001-18
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRE-
ENDIDOS: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM APLICAÇÃO DE MICROCHIP PARA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL DOS MUNICÍPIOS CONSOR-
CIADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI

VALOR: OS VALORES PAGOS SERÃO DE ACORDO COM A TABELA PRÓPRIA DO CIGAMVALI, QUE CONSTA NO ANEXO X DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO.

TIPO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
PRAZO DE VIGÊNCIA: A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022, PERMITIDA A PRORROGAÇÃO 
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO
DATA DE ASSINATURA: 14 de outubro de 2022
Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
PRESIDENTE do CIGAMVALI
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Cim-amurel

EDITAL ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 04/11/2022
Publicação Nº 4263796

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIO DA AMUREL –
CIM-AMUREL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amurel – CIM-AMUREL, no uso de suas atribuições estatutárias 
conferidas pela Cláusula Décima, §1º, inciso III do Estatuto, bem como nos termos da Cláusula Décima e Parágrafos 4º, 6º, 10º e 11º, e 
ainda, nos termos da Cláusula Décima e Parágrafos 4º, 6º, 10º e 11º do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário 
dos Municípios da Amurel – CIM-AMUREL, CONVOCA todos os Municípios membros do CIM – AMUREL, para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁ-
RIA, a realizar-se no dia 04/11/2022, às 09h., com instalação em primeira convocação com a presença de no mínimo de 2/3 (dois terços) 
dos Prefeitos dos Municípios membros do CIM-AMUREL que ratificaram por Lei o respectivo Protocolo de Intenções, ou representantes 
credenciados dos Municípios membros, em dia com suas obrigações operacionais e financeiras e, às 09h30min., em segunda e última con-
vocação, com a presença de qualquer número dos Prefeitos dos Municípios membros do CIM-AMUREL que ratificaram por Lei o respectivo 
Protocolo de Intenções, ou representantes credenciados dos Municípios membros, em dia com suas obrigações operacionais e financeiras, a 
ser realizada na sede da Associação de Municípios da Região de Laguna – AMUREL, localizada na Rua Rio Branco, nº 67, bairro Vila Moema, 
Tubarão/SC. Na pauta do dia, em discussão as seguintes matérias:

01) Apresentação da prestação de contas parcial do exercício financeiro de 2022;
02) Prestação de Contas dos Projetos em execução no corrente ano (2022);
03) Alteração no Estatuto e Protocolo de Intenções;
04) Assuntos diversos de interesse do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Amurel, CIM-AMUREL, dentro das atribuições conferidas 
pela Cláusula Décima do Estatuto;

Tubarão (SC), 20 de outubro de 2022.

Ibaneis Lembeck
Presidente do CIM-AMUREL
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